Příloha č. 1

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI/NÁKLADY
KATEGORIE
1) REHABILITAČNÍ PÉČE
FYZIOTERAPIE
Komplexní kineziologické vyšetření (45 minut)
Kineziologické vyšetření (30 minut)
Kontrolní kineziologické vyšetření (20 minut)
Fyzikální terapie (15 minut)
Léčebná tělesná výchova skupinová Typ I., 3 - 5 Léčených (22 Kč /1 osoba)
Léčebná tělesná výchova skupinová Typ II., 6 - 12 Léčených (11 Kč/1 osoba)
Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta (30 minut)
Léčebná tělesná výchova individuální - Kondiční a analytické metody
Vodoléčba končetin (perličkové koupele)
Techniky měkkých tkání - masáž (15 minut)
Mobilizace páteře a periferních kloubů
Masáž reflexní a vazivová (30 minut)
Individuální Ltv - Nácvik lokomoce a mobility
Částečný zábal s využitím výtěžku přírodního léčivého zdroje

2) TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
Aromaterapie
Animo/Petterapie
Muzikoterapie
Reminiscenční terapie
Relaxační terapie - Snoezelen/Multisenzorická místnost - individuální využití
Relaxační terapie - Snoezelen/Multisenzorická místnost - skupinové využití
Světelná terapie/Fototerapeutická pláž
Bazální stimulace (smyslová)
Ergoterapie
Vyšetření pro navržení vhodných technik (20 min)

Specializované vyšetření při zahájení ergoterapie (45 minut)
Individuální ergoterapie základní (30 minut)
Ergoterapie skupinová s využitím dílen (45 minut)
Kontrolní vyšetření ergoterapeutem (30 minut)

3) OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Ošetřovatelská péče nehrazená ze ZP na základě indikace lékaře

4) ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
Inkontinenční pomůcky nad rámec preskripce
Podložky 60x 90cm (balení 25 ks)
Pratelná textilní podložka 75 x 85 cm (zapůjčení)

5) POMŮCKY
K prevenci proleženin
Antidekubitní matrace s voděodolným a paropropustným potahem (zapůjčení)
Antidekubitní podložka do lůžka s potahem (zapůjčení)
Aktivní antidekubitní matrace s kompresorem (zapůjčení)
Antidekubitní podložky (podsedáky) do vozíku (zapůjčení)
Anatomický polštář z líné pěny (zapůjčení)
Ochrana loktů (zapůjčení)
Ochrana pat (zapůjčení)
Polohovací pomůcky (Klíny, Válce, Hnízda, Hadi)
Válec 30x70 cm (zapůjčení)
Had 2 m / 3,5 m (zapůjčení)
Klín - (zapůjčení)
Podkova XS/S/M/L - (zapůjčení)
Ostatní pomůcky
Pomůcky pro trénink kognitivních funkcí - (trénink smyslů, společenské hry, podpora motoriky,
paměti)
Terapeutické panenky (zapůjčení 1 kus)
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Invalidní vozík (mechanický)
Chodítko (čtyřkolové)

6) SLUŽBY
Úpravy oděvů na žádost klienta/rodiny
Další služby dle požadavku klienta (objednávky, mimořádný nákup, zajištění tiskovin dle výběru
klienta)
Vyzvednutí léků klientovi (nárazově, mimořádně, mimo centrální dodávky)

Umožnění odběru el. energie pro provoz vlastního el. zařízení (TV, strojek, radio, lednice)
Uložení cenností do trezoru
Úpravy a opravy pokoje na žádost klienta
Zprostředkování a doprovod na kadeřnické služby a pedikúru mimo zařízení
Stěhování na žádost klienta
Doprovody a pochůzky
Výlety (Skupinové vozem/autobusem poskytovatele)
Administrativní služby - kopírování A4 jednostranně
Administrativní služby - kopírování A4 oboustranně
Masážní (perličková) koupel dolních končetin (15 min)
Masážní (perličková) koupel dolních končetin (30 min)
Lymfodrenáž/Lymfatické rukávy a nohavice (20 min)
Lymfodrenáž/Lymfatické rukávy a nohavice (50 min)

7) NUTRICE (VÝŽIVA, STRAVA, PORADENSTVÍ)
Nutriční poradenství - konzultace osobní
Nutriční poradenství - konzultace telefonická
Nutriční poradenství - konzultace e-mailem
Speciální výživná strava (přídavky ke stravování nad rámec porcí jídelníčku)
Švédské bomby (při váhovém úbytku) - po konzultaci s nutričním specialistou
Preventivní sipping (1x denně)- po konzultaci s nutričním specialistou
Svačina (dopolední /odpolední)
2. večeře (neplatí pro diabetiky)

8) VYBAVENÍ POKOJE (Nadstandardní)
Elektrické polohovací lůžko
Polohovací křeslo
Televizor (zapůjčení)
Lednice (zapůjčení)

Jednorázové úkony mimo balíček
Drobné opravy poškození pokoje způsobené klientem
Zprostředkování revize vlastního elektrospotřebiče
Značení prádla

