Informácia pre lekárov

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je zdravotná posudková
činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien
zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník
vyššieho územného celku.
Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza
z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia
(doklady, ktoré predložila fyzická osoba žiadajúca o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu). Iba v prípade, že občanom predložené doklady o jeho nepriaznivom zdravotnom
stave sú pre posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka nepostačujúce vyžiada si občan od
zmluvného lekára lekársky nález, ktorého formulár obdrží od Košického samosprávneho
kraja. V prípade ak posudzujúci zdravotnícky pracovník zistí, že zdravotná dokumentácia ,
ktorú občan predložil k žiadosti o posúdenie je neúplná, resp. nedostačujúca je občanovi
doručená výzva na doplnenie odborných lekárskych nálezov s upozornením, že v prípade ich
nedoloženia, bude konanie o posúdení jeho odkázanosti na sociálnu službu zastavené.

Postup pri úhrade zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
(§ 81 ods. x zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
V prípade, ak lekár:
o
o

má s občanom uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a občanovi
vypracoval „lekársky nález“ na presne určenom tlačive (zmluvný, príp. ošetrujúci lekár)
vyhotovil odborný lekársky nález na základe výzvy Úradu Košického samosprávneho
kraja na doplnenie lekárskych nálezov (odborný lekár, špecialista),

a má záujem o úhradu týchto zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na
sociálnu službu, je potrebné na adresu Košického samosprávneho kraja doručiť faktúru,
ktorá má obsahovať:
o
o

meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo občana, ktorý požiadal o zdravotné výkony,
požadovanú úhradu podľa cenníka zdravotných výkonov (na základe Opatrenia MZSR č.
07045-25/2008 – OL je suma úhrady za spracovanie lekárskeho nálezu 6,98 €),

o

informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (názov, adresa, IČO, DIČ, číslo
účtu, bankové spojenie, splatnosť faktúry...).

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú ďalej povinní:
o
o
o

poskytovať súčinnosť obci, vyššiemu územnému celku , poskytovateľom sociálnej služby,
bezplatne vyššie uvedeným podávať informácie vo veci sociálnych služieb vrátane
oznamovania osobných údajov,
lekársky nález spracovať na určenom tlačive v súlade s § 49 ods. 3 zákona o sociálnych
službách.

KSK uhradí len tie lekárske nálezy, ktoré budú kompletné a ktoré občan postúpi vyššiemu
územnému celku.
Adresa Košického samosprávneho kraja:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 (informácia o IČO a DIČ Košického samosprávneho kraja)

