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Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Mgr. Bečárová Terézia, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Ing. Zoltán Stopiak, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA PLATENEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI, HRADENEJ NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ, KTORÁ NIE JE
UHRÁDZANÁ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA.

1 Poskytovanie platených zdravotníckych služieb
1.1 Druh poskytovaných služieb hradených na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú uhrádzané zo
zdravotného poistenia:
1.1.1 Poskytovanie hospitalizácie na vlastnú žiadosť
1.1.2 Poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti na vlastnú žiadosť
1.2 Pacient je hospitalizovaný na základe písomnej žiadosti o poskytnutie zdravotných služieb
podľa bodu 1.1.1. alebo 1.1.2
1.3 Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí platenej služby medzi poskytovateľom
a žiadateľom na základe písomnej žiadosti.
1.4 Cena za hospitalizáciu za lôžko a deň vrátane stravy a rozsahu poskytovaných služieb je
stanovená v cenníku služieb Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o. (ďalej len NsP Ilava n.o.)
1.5 Cena sa počíta za každý deň hospitalizácie, pričom prvý a posledný deň sa považujú za 1 deň
hospitalizácie.
2 Rozsah služieb pri poskytovaní hospitalizácie na vlastnú žiadosť
2.1 Pri poskytovaní hospitalizácie na vlastnú žiadosť sa považuje hospitalizácia s komplexnými
zdravotníckymi službami:
▪ ubytovanie
▪ celodenná strava vrátane poskytovania špeciálnej liečebnej výživy podľa diétneho systému
▪ odborný lekársky dohľad (lekárske vizity, lekárske ordinácie, diagnostické vyšetrenia, lekárske
liečebné zásahy, lekárske odborné konziliárne vyšetrenia)
▪ liečebná rehabilitácia
▪ lieky (v prípade špeciálnych liečiv, ktoré sú finančne vysoko nákladové ako napríklad
onkologická liečba , tie mu predpíše príslušný lekár na recept)
▪ zdravotnícke pomôcky a potreby
2.2 V prípade, že hospitalizácia pacienta v NsP Ilava, n.o. hradená zo zdravotného poistenia je
ukončená a pacient (resp. príbuzný) požiada o následnú hospitalizáciu na vlastnú žiadosť, dňom
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ukončenia hospitalizácie príslušný lekár vystaví prepúšťacia správu a pacient sa znovu prijme na
hospitalizáciu ako nový pacient - samoplatca.
2.2.1 Pacientovi sa vystaví nová zdravotná dokumentácia s označením – „Samoplatca“, tá bude
naďalej vedená podľa platnej smernice o vedení zdravotnej dokumentácie a jej súčasťou bude
písomná žiadosť o hospitalizáciu na vlastnú žiadosť a zmluva o poskytnutí platenej služby medzi
poskytovateľom a žiadateľom.
2.3 Hospitalizácia na vlastnú žiadosť sa poskytuje tiež klientom, ktorí si chcú zlepšiť svoje zdravie
bez indikácie odporúčacieho lekára. K takejto hospitalizácii musí žiadateľ odovzdať NsP Ilava,
n.o. svoj zdravotný záznam.
2.4 Zmluvu s klientom uzatvára riaditeľ NsP Ilava, n.o. a v jeho neprítomnosti poverený zástupca.
3 Poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti na vlastnú žiadosť
3.1 Za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na vlastnú žiadosť sa považuje hospitalizácia za
účelom komplexnej, kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti:
▪ ubytovanie
▪ celodenná strava vrátane poskytovania špeciálnej liečebnej výživy podľa diétneho systému
▪ 24 hodinový lekársky dohľad
▪ uspokojovanie bio–psycho–soc- spirituálnych potrieb, metódou ošetrovateľského
procesu
▪ podávanie ordinovanej terapie
▪ ošetrovanie kožných lézií a rán
▪ komplexná ošetrovateľská starostlivosť o imobilného pacienta, polohovanie
▪ komplexná ošetrovateľská starostlivosť o inkontinentného pacienta
3.2 V prípade, ak si pacient zo zdravotných dôvodov vyžaduje poskytnutie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti na SVLZ – táto sa uhrádza zo zdravotného poistenia a platí sa len základné
ubytovanie a ošetrovateľská starostlivosť.
3.3 Lieky a zdravotnícke pomôcky a potreby pacientovi predpíše
odborný lekár na recept.

príslušný obvodný alebo

3.4 Ošetrovateľská starostlivosť na vlastnú žiadosť sa poskytuje predovšetkým v prípadoch:
▪ ak chronicky chorí, geriatrickí pacienti s rôznymi polymorbídnymi zdravotnými problémami,
vyžadujú osobitnú ošetrovateľskú starostlivosť a túto im z rôznych dôvodov nemôžu poskytnúť
príbuzní alebo iné zodpovedné osoby
3.5 Pri príjme sa pacientovi vystaví chorobopis s ošetrovateľskou diagnózou a vyznačením –
„samoplatca“.
3.5.1 Lekár pacienta pri príjme komplexne vyšetrí a naordinuje poskytovanie ošetrovateľskej
starostlivosti a podávanie terapie.
3.5.2 Pacientovi sa počas hospitalizácie vedie zdravotná dokumentácia a ošetrovateľská
dokumentácia. Súčasťou dokumentácie bude písomná žiadosť o poskytnutie ošetrovateľskej
starostlivosti na vlastnú žiadosť medzi poskytovateľom a žiadateľom.
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3.5.3 Pri prepustení pacienta do domáceho liečenia sa mu vystaví prepúšťacia ošetrovateľská
správa so stručným rozpisom poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, dosiahnutých
výsledkoch a ďalších odporučeniach.
4 Úmrtie pacienta počas poskytovania hospitalizácie na vlastnú žiadosť
4.1 V prípade úmrtia pacienta personál bude postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a Smernice č. 35/2/2005 – Postup pri manipulácii s mŕtvym telom vydanej
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ing. Zoltán Stopiak
riaditeľ NsP Ilava, n. o.
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