
Cennik ważny od dnia 1 stycznia 2021 r.

Cennik usług opiekuńczych

Pakiet 3 wizyty w tygodniu:

od 198 PLN za każdy tydzień opieki.

Zawiera: kompleksową opiekę domową nad Podopiecznym w dni powszednie, w wymiarze trzech wizyt 
tygodniowo. Każda wizyta trwa 2 godziny - zgodnie z ustalonym wcześniej, indywidualnym 
harmonogramem.

Pakiet 5 wizyt w tygodniu:

od 330 PLN za każdy tydzień opieki:

Zawiera: kompleksową opiekę nad Podopiecznym w wymiarze pięciu wizyt tygodniowo w dni 
powszednie. Każda wizyta trwa 2 godziny - zgodnie z ustalonym wcześniej, indywidualnym 
harmonogramem.

Pakiet 7 wizyt w tygodniu:

od 490 PLN za każdy tydzień opieki.

Zawiera: kompleksową opiekę nad Podopiecznym w wymiarze siedmiu wizyt tygodniowo w tym w 
soboty i niedziele. Każda wizyta trwa 2 godziny - zgodnie z ustalonym wcześniej, indywidualnym 
harmonogramem.

Codzienna opieka całodobowa:
Opłata ustalana indywidualnie.

Zawiera: kompleksową opiekę nad Podopiecznym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
Wymagany jest oddzielny pokój do dyspozycji opiekunki.

  •   stawka podstawowa za godzinę opieki domowej zaczyna się od 33,00 PLN brutto i liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę,
  •   w weekendy, święta oraz dni wolne od pracy cena może być inna,
  •   minimalny czas trwania opieki to 2 godziny,
  •   godziny opieki dobierane są indywidualnie, zależnie od potrzeb,
  •   ewentualne koszty dojazdu poza miasto, są ustalane indywidualnie, zależnie od odległości,
  •   koszt pomocy w uzyskaniu miejsca w placówce opiekuńczej - od 200 PLN



Cennik usług specjalistycznych

Domowe wizyty lekarskie:

  •   koszt jednej wizyty lekarskiej: od 200 PLN.
  •   rabat 10% - dla osób, w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Domowe wizyty pielęgniarskie:

  •   cena wizyty pielęgniarskiej: od 80 PLN za godzinę
  •   rabat 10% - dla osób, w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Cennik usług rehabilitacyjnych:

  •   ćwiczenia indywidualne: 60 PLN za pół godziny
  •   rabat 10% - dla osób, przy zakupie pakietu minimum 8 zabiegów.
  •   rabat 10% - dla osób, w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Wypożyczalnia sprzętu
Przy długoterminowej opiece, sprzęt udostępniamy za darmo. 

Jeśli sprzęt którego Państwo szukacie nie występuje na powyższej liście, to proszę się z nami skontaktować, a 
na pewno coś dla Was znajdziemy.

Wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający codzienne funkcjonowanie i opiekę:

  •  łóżka rehabilitacyjne
  •  materace przeciwodleżynowe
  •  koncentratory tlenu
  •  wózki inwalidzkie
  •  fotele i krzesła toaletowe
  •  balkoniki i chodziki aluminiowe
  •  specjalistyczne środki higieny 
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