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Podmienky fungovania nového 
typu zdravotníckeho zariadenia

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

je druh poskytovatela ZS, ktorý historicky

chýbal zo systému zdravotnej starostlivosti



Legislatívny rámec

Zákona  MZ SR č. 576/ 2004 Z.z. 

o zdravotnej starostlivosti a zákona č. 

578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov.



Určujúce znaky jednotlivých druhov 
zdravotníckych zariadení

„V DOS sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť
vrátane ošetrovateľskej  rehabilitácie osobám, ktorých 
zdravotný stav si

nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú

lekárom,

ale si vyžaduje nepretržité poskytovanie

ošetrovateľskej starostlivosti
s predpokladaným pobytom na lôžku presahujúcim 24 hodín
a ktorú si nemožno vykonávať

v prirodzenom sociálnom prostredí osoby.“



Prevádzkovanie DOS

Dom môže byť prevádzkovaný ako:

– samostatné zdravotnícke zariadenie 

ústavnej zdravotnej starostlivosti

– súčasť zdravotníckeho zariadenia ústavnej 

starostlivosti

– samostatná časť zdravotníckeho 

zariadenia ústavnej zdravotnej 

starostlivosti



Prevádzkovanie DOS

Pre všetky spomenuté prevádzky 

platí, že musia mať zabezpečený 

zmluvný vzťah s lekárom.



Odborný garant

Za poskytovanej ZS  v dome

zodpovedá odborný garant – sestra, ktorý musí

spĺňať odbornú spôsobilosť: 
� vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo; 

� špecializáciu v niektorom zo špecializačných odborov 
ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu; 

� najmenej 5 rokov odbornej praxe, z toho 3 roky praxe pri posteli 
pacienta.



Indikácie na prijatie do DOS

Indikácie na prijatie do domu sú stanovené
v odbornom usmernení MZ SR.

Ide o pacientov:
� so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti 

s chronickým dekompenzačným ochorením, 

� so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti  s 
imobilizačným syndrómom, 

� s chronickým dekompenzovaným ochorením

� s neurologickým ochorením 
� s rekonvalescenciou 



Indikácie na prijatie do DOS

� pacient v rehabilitačnom programe 

� po úraze s obmedzenou hybnosťou, 

� po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje 
ošetrovateľská starostlivosť,

� pacienti s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, 
dekubity), 

� s iným zdravotným problémom, na základe 
odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti 
alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti



Odporúčanie na príjem

Pacienti sú prijímaní do domu na 

základe odporúčania lekára:

• ambulantnej ( praktický lekár, 

špecialista) 

• ústavnej zdravotnej 
starostlivosti.



Doba hospitalizácie

Dĺžka pobytu pacienta v zariadení záleží od

• zdravotného stavu 

• potreby ošetrovateľskej 

• rehabilitačnej  starostlivosti, 

maximálne na jeden mesiac.

Dlhší pobyt je možný vo výnimočných

prípadoch a musí byť odsúhlasený revíznym

lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne. 



Lieky a Zdravotnícke pomôcky

Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky pre 

pacientov domu sú zabezpečované

v rámci ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti ( pred nástupom do DOS ich 

predpisuje  odborný ambulantný alebo 

všeobecný lekár).



Nákup zdravotnej starostlivosti

Nákup zdravotnej starostlivosti je 
zabezpečené cez poisťovne:

� Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

� Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

� Unión zdravotná poisťovňa, a.s.



Rozsah starostlivosti

• komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť podľa 

stupňa sebestačnosti pacienta

� ošetrovanie rán, dekubitov

� prevenciu vzniku dekubitov

� prevenciu komplikácii z imobility

� ošetrovateľskú rehabilitáciu 



Rozsah starostlivosti

� nácvik sebestačnosti, aktivizáciu, mobilizáciu 

a socializáciu 

� podávanie liekov, injekcii, infúznej liečby 

� odber biologického materiálu,

� manažment  bolesti 

� iné výkony



Rozsah starostlivosti

DOS 

nesupluje 

zariadenia sociálnej starostlivosti



Predhospitalizačný proces

� návrh na prijatie od odosielajúceho lekára, ktorý 
je v súlade s indikačnými odporúčaniami 
z odborného usmernenia MZ ( formulár UNsP MB)

� v prípade prekladu z iného ZZ lekárska a sesterská
prepúšťacia správa s odporúčaním na oše
starostlivosť v súlade odporúčaniami z odborného 
usmernenia MZ ( formulár UNsP MB)

� lieky a zdravotnícke pomôcky ( pampersky, 
plienky, iné) ne celú dohodnutú dĺžku hospitalizácie 



Zabezpečenie lekárskej starostlivosti 
počas pobytu v UNsP MB

� pravidelné vizity  vykonáva poverený lekár 

UNsP

� v prípade zhoršenia zdravotného stavu 

pacienta je privolaný službukonajúci lekár 

UNsP MB

� lekár – konziliár k pacientom v DOS sa 

správa ako k ambulantnému pacientovi 

( vyboduje výkony, vypíše recept)



Zabezpečenie lekárskej starostlivosti 
počas pobytu

v prípade akútneho zhoršenia zdravotného 
stavu pacient je preložený na oddelenie 

s kontinuálnou lekárskou starostlivosťou 

� v rámci nášho zariadenia podľa aktuálnych 
kapacitných možností

� v spádovej nemocnici


