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VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018,
ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie

ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej

v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Indikačnými kritériami na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej
v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej
len „indikačné kritériá“) sú:

a) diagnóza ochorenia stanovená lekárom (ďalej len „lekárska diagnóza“),

b) diagnóza stanovená zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zoznamu sesterských diagnóz,

c) prítomnosť rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál,

d) prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe
v súvislosti s prítomným ochorením.

(2) Ošetrovateľská starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe indikačných kritérií podľa odseku 1
na základe návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa
poskytuje osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Vzor návrhu je uvedený v prílohe.

(3) Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby najmenej v jednej zo škál podľa
prílohy časti C vykazuje riziko destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie
ošetrovateľskej starostlivosti osobe.

(4) Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení
ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením podľa prílohy časti D
vykazuje prítomnosť rizika destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie
ošetrovateľskej starostlivosti osobe.
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(5) Návrh vyhotovuje zodpovedná osoba zariadenia sociálnych služieb a zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je osoba umiestnená, a ktorá návrh
potvrdí svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.

(6) Návrh potvrdí lekár svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Tomáš Drucker v. r. 
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                                                                              Vzor 

 

Návrh zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  

osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej  

ochrany detí a sociálnej kurately  
 

Zariadenie sociálnych služieb/ Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

Meno, priezvisko, titul osoby: ................................................................................................................... 

 

Rodné číslo: ........................................... Číselný kód zdravotnej poisťovne: ........................................... 

 

Bydlisko: .................................................................................................................................................... 

 

Stupeň odkázanosti (nevzťahuje sa na zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately): 

............................................................................................................................................................ 

 

Osoba prichádza:      ☐ z domu, kontakt na rodinného príslušníka/inú osobu poskytujúcu 

starostlivosť:.................................................................................................... 

☐ z nemocnice – adresa: ................................................................................ 

☐ z iného zariadenia – adresa: ....................................................................... 

☐ má pobyt v zariadení:....................................................................... 
 

Dátum prepustenia z poslednej hospitalizácie: .................................. Dátum prijatia: .............................. 

 

A. Lekárska diagnóza: .............................................................................................................. 

 

B. Sesterská diagnóza  

  ☐ A 113 Imobilita     ☐ P107 Zmena správania 

  ☐ A 114 Riziko vzniku imobility   ☐ S 115 Deficit sebaopatery v ADL 

 ☐ A 116 Riziko úrazu, poranenia  ☐ T100 Znížený objem telesných tekutín 

  ☐ A 117 Vyčerpanosť, únava  ☐ T101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín  

  ☐ A 124 Riziko alergickej reakcie  ☐ T102 Zvýšený objem telesných tekutín 

  ☐ A 131 Riziko aspirácie    ☐ T103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín 

  ☐ B 111 Chronická bolesť   ☐ V 103 Inkontinencia stolice 

  ☐ D 104 Riziko vzniku dekubitov  ☐ V 107 Inkontinencia moču 

☐ D 100-103 Dekubit ☐ V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná  

☐ D 120 Neúčinné dýchanie   potreba  

  ☐ D 123 Riziko dusenia   ☐ V 126 Porucha prehĺtania   

  ☐ D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest  ☐ V137 Znížený príjem tekutín  

  ☐ D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania 

  ☐ I 121 Riziko vzniku infekcie  ☐ P103 Zmenený psychický stav  

 ☐ K 110 Narušená celistvosť kože  ☐ P 100 Narušená pamäť 

 ☐ K 117 Riziko krvácania   ☐ P 101 Zmena poznávacích funkcií 

 ☐ K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív  ☐ Iné.................................................... 

☐ Iné......................................................  ☐ Iné..................................................... 

☐ Iné......................................................  ☐ Iné..................................................... 

☐Iné......................................................  ☐ Iné..................................................... 

☐Iné......................................................  ☐ Iné...................................................... 
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C. Posúdenie miery rizika destabilizácie  na základe hodnotiacich škál  

 

 
Druh testu 

ošetrovateľského 

problému/rizika 

Počet 

bodov 
 

Detekcia 

najvyššieho 

rizika 

destabilizácie 

ADL  Activities of daily 

living - Barthelov test   

  0 - 40 bodov (vysoko 

závislý) 
 áno 

    41- 60 bodov (závislosť 

stredného stupňa)  
 

Nortonovej 

škála 

Riziko vzniku 

dekubitov 

  9 - 13 bodov (veľmi vysoké 

riziko)  
 áno 

    14 - 18 bodov (vysoké 

riziko) 
 

MMS  Mini Mental State 

Examination 

- test kognitívnych 

funkcií  

  0 -10  bodov (ťažká 

kognitívna porucha) 
 áno 

   11 - 20 bodov (stredne ťažká 

kognitívna porucha) 
 

MNA Mini Nutritional 

Asessment 

  menej ako 17 bodov 

(podvyživený) 
           áno 

    17 - 23,5 bodu (riziko 

podvýživy) 
 

FRAIL 

TEST 

Test prítomnosti 

syndrómu krehkosti 

  3 a viac bodov (svedčí pre 

frailty) 
           áno 

    1 - 2 body (vyššie riziko)  

 

D. Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe  

v súvislosti s prítomným ochorením   
 

 Epileptické záchvaty   

 Chronické orgánové zlyhávanie  

 Pokročilé nádorové ochorenie   

 Komplikácie diabetu    

 

 

 

Dátum:  

............................................................                                            .................................................. 

Meno, priezvisko zodpovednej osoby                                             Podpis a odtlačok pečiatky 

 

 

Dátum: 

...............................................................                                       .................................................. 

Meno, priezvisko lekára                                                                  Podpis a odtlačok pečiatky  
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