Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast k vykazovaniu ošetrovného (OČR)
Ver. k dňu 29.06.2020
Ministerstvo zdravotníctva SR, Národný krízový klinický tím

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast k vykazovaniu
ošetrovného (OČR) ku dňu 29.6.2020

Usmernenie pre VLDD vydávané MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou
ku vykazovaniu OČR v súvislosti s COVID-19:
Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia nákazy SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie
COVID-19, v súvislosti s ukončením školského roka 2019/2020 sa upravujú procesy
pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí. Spôsob, akým zákonní zástupcovia
preukazujú potrebu ošetrovania (OČR) je počas školských prázdnin potrebné zmeniť
z dôvodu ukončenia školského roka, a potreby prechodu zo starostlivosti o dieťa (lekári
počas pandémie nepotvrdzujú) na ošetrovanie dieťaťa (potvrdené ošetrujúcim lekárom).
Počas školských prázdnin :
I.

Pediatri potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú
potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho
zdravotného stavu, pričom
a. pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)
b. na II. diel potvrdenia uvedie dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné
a celodenné ošetrovanie
c. oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si
uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom
d. v dokumentácii zaznačuje diagnózu podľa MKCH.

II.

„Pandemické“ OČR na zdravé deti, ktoré v školskom roku 2019/2020
navštevovali predškolské zariadenie, vrátane detí, ktoré 1.9.2020 nastupujú do
prvého ročníka základnej školy, ostávajú naďalej v platnosti. Predškoláci na rozdiel
od školákov nemajú prázdniny a zariadenia, ktoré navštevujú zostávajú naďalej
uzavreté, resp. čiastočne uzavreté.
V prípade, ak zákonný zástupca žiada o novú „pandemickú OČR“ (doteraz
nepoberal „pandemické ošetrovné“) na zdravé dieťa, primárny pediater
nepotvrdzuje Žiadosť o ošetrovné ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť
nárok na ošetrovné. Zákonný zástupca žiada o ošetrovné z dôvodu potreby
starostlivosti o zdravé dieťa pre uzavretie predškolského zariadenia priamo
elektronicky Sociálnu poisťovňu.

III.

Zákonným zástupcom zdravých školopovinných detí do dovŕšenia 11 rokov (10
rokov + 364 dní), ktoré doteraz poberali „pandemické OČR“ z dôvodu starostlivosti
o tieto deti pre uzavretie školy, budú nároky v období školských prázdnin ukončené
zo zákona. Ide o zákonných zástupcov detí do 11 rokov veku, ktoré v školskom
roku 2019/2020 navštevovali školu.
V prípade, ak zákonný zástupca chce pokračovať v poberaní „pandemickej OČR“
aj počas školských prázdnin a dieťa nejaví známky choroby, musí telefonicky
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požiadať svojho primárneho pediatra o potvrdenie potreby ošetrovania na tlačive
Žiadosť o ošetrovné. Ak pediater zhodnotí, že je prítomná potreba ošetrovania ,
vystaví Žiadosť o ošetrovné. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je
u týchto detí automatická, ale indikuje ju pediater na základe zdravotného stavu
dieťaťa, o čom musí byť záznam v zdravotnej dokumentácii vrátane zdôvodnenia.
Pediater vystaví tlačivo a doručí ho do Sociálnej poisťovne v dvojtýždňových
intervaloch (2x do mesiaca, 1x za dva týždne). V odôvodnených prípadoch môže
použiť indikačnú diagnózu v spojení s diagnózu U07.2.
IV.

V prípade detí od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov+
364 dní), ktoré vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie, môže pediater naďalej
potvrdiť potrebu ošetrovania na tlačive Žiadosť o ošetrovné. Potreba osobného
a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická, ale indikuje ju pediater
na základe zdravotného stavu dieťaťa, o čom musí byť záznam v zdravotnej
dokumentácii vrátane zdôvodnenia. Pediater vystaví tlačivo a doručí ho do
Sociálnej poisťovne v dvojtýždňových intervaloch (2x do mesiaca, 1x za dva
týždne). V odôvodnených prípadoch môže použiť indikačnú diagnózu a diagnózu
U07.2.

V.

V prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od dovŕšeného
16. roku do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní), ktoré sú v školskom roku
2019/2020 žiakmi školy a ktoré vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie, môže
pediater potvrdiť potrebu ošetrovania na tlačive Žiadosť o ošetrovné. Zákonní
zástupcovia týchto detí v období školských prázdnin nemajú nárok na pandemické
ošetrovné. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí
automatická, ale indikuje ju pediater na základe zdravotného stavu dieťaťa,
o čom musí byť záznam v zdravotnej dokumentácii vrátane zdôvodnenia. Pediater
vystaví tlačivo a doručí ho do Sociálnej poisťovne v dvojtýždňových intervaloch
(2x do mesiaca, 1x za dva týždne). V odôvodnených prípadoch môže použiť
indikačnú diagnózu a diagnózu U07.2.

VI.

V prípadoch, kedy pediater zasiela Žiadosť o „pandemické ošetrovné“ Sociálnej
poisťovni (body III až V)
a. pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)
b. na II. diel uvedie dátum, dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné
ošetrovanie, pričom tento dátum nesmie byť vyšší ako 31. august 2020.
c. oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni
d. každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné
e. ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie striedať pri ošetrovaní dieťaťa,
pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné
Ak dôjde v súvislosti s COVID-19 k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo
zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, z dôvodu
rozhodnutia príslušných orgánov, orgánov RUVZ a rodič je nútený zabezpečiť
osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa doma bez nariadenia karantény resp.

VII.
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domácej izolácie, rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie. V krízovej situácii túto
skutočnosť nepotvrdzujú lekári, zákonný zástupca rodiča žiada o ošetrovné priamo
elektronicky Sociálnu poisťovňu.
Vypracoval: MUDr. Veronika Majtánová, v. r., riaditeľka odboru lekárskej posudkovej
činnosti

