
Zdravotná starostlivos ť

v zariadeniach sociálnych služieb

Zákon č. 448/2008 o sociálnych 
službách
Zákon č. 578/2004 Z.Z. o 
poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti



Ošetrovate ľská starostlivos ť v 
zariadení SS:

� zariadenie pre seniorov
� zariadenie opatrovateľskej služby
� domov sociálnych služieb
� špecializované zariadenie



Vyhláška MZSR č. 109/2009

� zdravotné výkony
� kvalifikácia sestier
� ošetrovateľská dokumentácia 
(Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a 

individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a 
dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej 
asistencie. Jeho cieľom je určovať skutočné alebo 
predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o 
zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, 
dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy 
na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je 
určenie sesterskej diagnózy.)



Úhrada

� zdravotné poisťovne - úhrada zdravotných 
výkonov ošetrovateľskej starostlivosti 
poskytovaných sestrou špecialistkou v 
ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve,  
sestrou špecialistkou v pediatrickom 
ošetrovateľstve alebo sestrou špecialistkou v 
komunitnom ošetrovateľstve  môže byť
financovaná z prostriedkov verejného 
zdravotného poistenia.



Zákon č. 578/2004 Z.Z. o 
poskytovate ľoch zdravotnej 
starostlivosti

Zdravotnícke zariadenia možno 
prevádzkovať len na základe povolenia; 
povolenia sa vydávajú na zdravotnícke
zariadenia

� a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
� b) ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
� c) lekárenskej starostlivosti.



Zariadenia ambulantnej zdravotnej
starostlivosti:

� a) ambulancia,
� b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej

zdravotnej starostlivosti,
� c) stacionár, 
� d) poliklinika,
� e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
� f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných

zložiek,
� g) mobilný hospic.



Podmienky na vydanie povolenia 
povolenie právnickej osobe:

Ak 
� a) má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon 
činnosti odborného zástupcu v tej kategórii zdravotníckych 
pracovníkov, v ktorej má poskytovateľ prevažne poskytovať
zdravotnú starostlivosť

� b) má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude 
zdravotná starostlivosť poskytovať,

� c) priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia 
(RUVZ)



Odborný zástupca

Podmienky na vydanie licencie (komora):

� a)  spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
� b)  zdravotná spôsobilosť,
� c)  odborná spôsobilosť,
� d)  bezúhonnosť, 
� e)  zapísanie v registri
� f)  dôveryhodnosť



Nariadenie vlády 742/2004

§ 9 odborná spôsobilosť na výkon pracovných 
činností v kategórii sestra



Zdravotná dokumentácia (576/2004)

� predpísaná štruktúra údajov, zapisovanie
� zabezpečenie a uchovávanie
� sprístupňovanie a poskytovanie údajov
� spracovanie – poisťovne, štatistika



?

� sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:
zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať
zmluvy o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej 
minimálnej siete poskytovateľov

Klient ?


