
 

 

INFORMACE O ROZSAHU A ZPŮSOBU POKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

V DOMOVĚ PRO SENIORY BYSTRÉ 

 

V pobytovém zařízení sociálních služeb, Domov pro seniory Bystré, poskytujeme 

zdravotní služby v rozsahu odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních 

službách, na základě ordinace praktického či odborného lékaře. Kategorie 

zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby – S1, S2, S3. 

Pro zdravotní služby poskytované v našem zařízení nepožadujeme k žádnému 

z odborných výkonů písemný informovaný souhlas uživatele dle zákona č. 

372/2011 Sb.. 

V zařízení neposkytujeme nadstandartní zdravotní služby, všechny výše uvedené 

zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Naše zařízení je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: 

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

207 – Odborová zdravotní pojišťovna 

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

 

Seznam zdravotních výkonů – odbornosti 913: 

06611 – Zavedení/ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost  

              všeobecné sestry 

06613 – Ošetřovatelská intervence 

06620 – Aplikace léků neinvazivní cestou 

06621 – Komplex – odběr biologického materiálu, eventuálně orientační      

              vyšetření 

06623 – Aplikace léčebné terapie i.m. nebo s.c. 



 

 

06624 – Aplikace léčebné terapie i.v. 

06625 – Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie i.v. nebo s.c. 

06627 – Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie 

06629 – Péče o ránu 

06631 – Komplex – klysma, ošetření permanentních katetrů 

06632 – Komplex – laváže, zavádění a výměna permanentních katetrů 

06633 – Zavádění nasogastrické sondy 

06635 – Komplex – vyšetření přístrojovou technikou, ošetření kožních lézí  

              přístrojovou technikou  

06637 – Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 

06639 – Ošetření stomií 

06641 – Odsávání sekretu z dýchacích cest 

06645 – Bonifikační kód za práci v době od 22:00 – 06:00 

06648 – Bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním  

              režimu  

06649 – Bonifikační kód za práci v době pracovního volna a pracovního klidu 

 

V souvislosti s Organizačním opatřením VZP ČR č.12/2021 v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 provádíme i 

screeningové antigenní testování dle platného MO MZ ČR. Testování je 

prováděno na žádost pojištěnce nejvýše 1x za 7 dní. 

Zdravotní výkon: 

99949 – Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování. 
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