
ZAVOD USMILJENK

DOM SV.KATARINE

Zavrti 45, 1234 Mengeš

ZDRAVSTVENA NEGA

Medicinski pripomočki 

po ceniku 

dobavitelja

Zdravila

Zdravila iz negativne liste

po ceniku 

dobavitelja

Inkontinenčni pripomočki nad zneskom, ki ga priznava ZZZS

po ceniku 

dobavitelja

Storitve zdravstvene nege I 5 €

Storitve zdravstvene nege II 6 €

Storitve zdravstvene nege III 7 €

DODATNE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

REZERVACIJA ZA ČAS ODSOTNOSTI - bolnica, domov, zdravilišče… odbitek 2,70

čiščenje eno-posteljne sobe 2,80

čiščenje dvo-posteljne sobe za 1 osebo 2,25

čiščenje WC-kopalnice 1,40

Dodatno čiščenje prostorov in povečana preskrba s papir.brisačami/toal.papir 1,80

Čiščenje ortopedskih pripomočkov in invalidskih vozičkov 7,50

Kopanje ob pomoči negovalke                                                                 6,50

Pomoč pri umivanju                                                                            1,40

Pomoč pri oblačenju, obuvanju… 1,55

Pomoč pri hranjenju (dnevno) 2,80

Prinašanje napitkov v sobo 1,75

Preoblačenje postelje 4,50

Postiljanje postelje 0,75

Transfer iz postelje na voziček in nazaj 1,12

Povijanje nog z elastičnim povojem                                                            1,50

Nameščanje inkontinenčnih pripomočkov (dnevno)                                                        0,50

Ureditev pokojnika 9,50

Priklop različnih elektri.aparatov: TV, hladilnik, računalnik z internetom na dan 0,20

Ročno pranje perila - 1 ura 5,00

Mazanje s kremami, ki niso predpisane s strani zdravnika 0,92

Nameščanje ortopedskih pripomočkov 1,60

Britje 1,60
Striženje nohtov         0,80

Striženje las 7,00

Uporaba hodulje, rolatorja - mesečno 4,50

Priprava stanovalca na specialistični pregled 1,83

Prevozi s spremstvom:

*prevoz-km po Uredbi o davčni ob ravnavi povr.stroškov in drugih dohodkov po Uredbi

*spremstvo-ura 9,2

Cene dodatnih socialno varstvenih storitev so oproščene plačila DDV

na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.

CENIK DODATNIH SOCIALNO VARSTVENIH IN OSTALIH STORITEV

OD 01.12.2011 DALJE



DODATNE STORITVE - PREHRANA

Zajtrk

 - navadna hrana 2,50

 - dodatek za sladkorno dieto 0,90

 - dodatek za ostale diete 0,80

Kosilo

 - dnevni meni 5,70

 - kosilo - lastni prevzem 5,10

 - dodatek za sladkorno dieto 1,30

 - dodatek za ostale diete 1,10

 - meni II (dodatki - sladica, sadje, kava) 10,50

Večerja

 - navadna hrana 3,90

 - sladkorna dieta 1,00

 - ostale diete 0,90

NAJEMNINA ZA IZPOSOJENO OPREMO - mesečna:
bolniška postelja 4,38

bolniška postelja s hidravliko 8,50

vzmetnica za bolniško posteljo z zaščitnim platnom oz. rjuho 2,99

servirna mizica 2,08

trapez 1,06

sobno stranišče 2,99

ograja - posteljna 1,06

nočna posoda 0,68

OSTALE STORITVE

Telefonska naročnina mesečno 

po ceniku 

dobavitelja

Telefonski klici SLO v mobilno omrežje - min

po ceniku 

dobavitelja

Telefonski klici SLO v fiksno omrežje - min

po ceniku 

dobavitelja

Davek na dodano vrednost ni obračunan v skladu s 1.odstavkom 94. člena Zakona o DDV.

Predsednik Sveta Zavoda usmiljenk

Metka Tušar


