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Spolupráca všeobecných lekárov s ADOS, 

výsledky celoplošnej kontroly

Poisťovňa, ktorá má srdce
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Závery kontroly - RL

• Agentúra „organizuje“ poskytovanie 

DOS za podpory (pečiatka) všeobecného 

lekára

• Návrh na poskytovanie DOS, vrátane epi-

krízy a odôvodnenia DOS vypĺňa 

agentúra

• VPL v mnohých prípadoch nevidel 

svojho pacienta dlhodobo (spoliehajú sa 

na prepúšťacie správy, ADOS, ...)







Reakcia VšLD

• ADOS je odporučená v nemocnici, špecialistom

• Sestrička „vbehne“ počas plnej ordinácie do 

ambulancie, potrebuje len pečiatku a podpis

• Tlačivo je skoro vždy nevyplnené

• Ak sa aj vráti s vyplneným tlačivom, je to v podstate 

jedno  lebo nemám potuchy o výkonoch a bodoch v 

DOS

• Každý VPL by vedel „veci“ riešiť, keby mal financie na 

terénnu sestru

• Mnohí pacienti ani nechcú návštevu VPL doma



Legislatíva

• 47. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie
Bratislava: 24. september 2009

Číslo: 07594/2009 – OZS

Čiastka 42-48 Dňa 15. októbra 2009 Ročník 57

Čl. I

• Účel odborného usmernenia

Účelom tohto odborného usmernenia je zabezpečiť jednotnú obsahovú 
štruktúru vedenia zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi pracovníkmi 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

• Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa: Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky 07547/2007-OZSO o poskytovaní domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti zo dňa 22. marca 2007, uverejnené vo Vestníku MZ SR 
čiastka 8-10, ročník 55.



Zdravotnú        dokumentáciu   v     rozsahu   ošetrovateľskej 

starostlivosti     v dome     ošetrovateľskej     starostlivosti, v 

agentúre         domácej   ošetrovateľskej    starostlivosti a    v 

zariadeniach poskytujúcich sociálne služby vedie ošetrujúca 

sestra alebo  ošetrujúca pôrodná asistentka. Tvoria  ju  zápis 

vstupného   posúdenia   zdravotného stavu osoby a zápisy o 

poskytnutej    ošetrovateľskej    starostlivosti.   Sestra   alebo 

pôrodná     asistentka       pri        príjme   osoby    vyhotovuje 

ošetrovateľský   záznam   vstupného posúdenia zdravotného 

stavu osoby, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14. 

Súčasťou     zdravotnej     dokumentácie    v rozsahu 

ošetrovateľskej     starostlivosti   v   dome      ošetrovateľskej 

starostlivosti,    v   agentúre     domácej      ošetrovateľskej 

starostlivosti a v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby 

je   NÁVRH  na  poskytovanie ošetrovateľskej

starostlivosti,     ktorého    vzor    je   uvedený v prílohe č. 15

a dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu 

ošetrovateľskej starostlivosti, ktorej vzor je uvedený v 

prílohe č. 16.





Poskytovanie DOS

• Potvrdený návrh na poskytovanie DOS

• Poskytovanie výkonov DOS agentúrou

• Dávka s poskytnutými výkonmi DOS je 

doručená VšZP spolu s Návrhom

• Kontrola dávky RL

• Priama kontrola RL: zdravotnú dokumentáciu 

navrhujúceho lekára, ošetrovateľskú 

dokumentáciu agentúry, kontrola poistenca



Poskytovanie DOS geriatrickým 

pacientom

• Polymorbidný (stavy po operáciách, 
zlomeninách, rany, dekubity, diabetes, 
paliatívna starostlivosť po ukončení 
kauzálnej liečby,....)

• Obmedzená pohyblivosť, imobilita, 
mentálna retardácia, .....

• Väčší rozsah ošetrovateľských a 
preventívnych výkonov

• Dlhodobo poskytovaná DOS



Problémy pacientov/poistencov

• Potreba i.v. infúzií, ktoré si poistenec 

kupuje!

• Prečo???

• 0.9% Sodium Chloride, 10% Dextrose,  

5% - 10% Glucose: spôsob úhrady „A“



• Lieky s i. v. aplikáciou – iba na základe 
písomného poverenia lekára, predpíše ich 
lekár

• Lieky na  i.m., s.c. aplikáciou – na základe 
indikácie lekára, lieky predpíše lekár

• Zdravotnícke pomôcky: obväzy, gázové 
tampóny, štvorce, vata, čistiace peny, masti 
na ošetrovanie rán a dekubitov – súčasť 
ošetrovateľského výkonu - zabezpečuje 
ADOS



Ďakujem za pozornosť

Poisťovňa, ktorá má srdce


