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OTÁZKY A ODPOVEDE
Radí PhDr. et Mgr. Oľga JAROŠOVÁ
zo súkromnej sociálnej poradne

Mám 61-ročnú matku, ktorá je v nemocnici po vážnej autonehode. Je imobilná
a bude potrebovať väčšiu starostlivosť. Obávam sa, že sama jej ju nedokážem
zabezpečiť. Čo môžeme urobiť? Rada by som ju mala doma a nie v zariadení.
Dana

Obráťte sa na Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS. V domácom
prostredí poskytuje odborné ošetrenie pacientom po nemocničnej liečbe, pri akútnych
ochoreniach bez potreby hospitalizácie, ale aj chronicky chorým a nemobilným. Podávajú im injekcie, infúzie, ošetrujú rany, preležaniny, odoberajú krv či iný biologický
materiál, kŕmia ich sondou… Starostlivosť poskytujú na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Osobne navštívte agentúru, kde si vyzdvihnete potrebné tlačivo Návrh
na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, alebo si ho vytlačte z internetovej stránky niektorej z agentúr. S tlačivom zájdite za lekárom, vyžiadajte si aj lekársku správu
a spolu s fotokópiou preukazu poistenca doručte agentúre. Potom si s vami zdravotná
sestra dohodne termíny návštev. Túto službu plne hradí zdravotná poisťovňa.
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Už roky sa starám o sestru, ktorá
má parkinsona. Jej stav sa zhoršuje, preto uvažujeme o umiestnení v zariadení. Čo je najlepšie pre ľudí
s takouto diagnózou?
Timea

Potrebujete sociálnu službu v špecializovanom zariadení. Na úrade samosprávneho kraja, podľa trvalého bydliska, požiadajte o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Všetky potrebné tlačivá (žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu) si môžete
stiahnuť z ich internetovej stránke, prípadne si ich môžete vyžiadať osobne.
Keď obvodný lekár tlačivo vyplní, doručte ho samosprávnemu kraju, ktorý
k nemu vydá posudok. Potom sa uchádzajte o umiestnenie v zariadení – verejnom, ľudovo „štátnom“, alebo neverejnom – „súkromnom“. Doložte
vyhlásenie o majetku s overeným podpisom a potvrdenie o príjme. Tlačivá
nájdete aj na internetových stránkach
zariadení alebo priamo v nich.
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Zdravie

Sme v zúfalej situácii. Mama po mozgovej príhode len leží, skúšali sme zariadenia pre seniorov, ale
všade sú poradovníky. Potrebuje 24-hodinovú opateru, my jej ju nemôžeme zabezpečiť.
Soňa

Môžete požiadať o službu v zariadeniach opatrovateľskej služby. Poskytujú dočasné komplexné
opatrovateľské služby po pobyte v nemocnici,
v čase zhoršeného zdravotného stavu alebo na obdobie, kým sa dostane do zariadenia pre seniorov.
Na sociálne oddelenie mestského úradu podajte
žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára

o jej zdravotnom stave, tlačivo si môžete stiahnuť
z internetovej stránky alebo vyzdvihnúť na úrade.
Mestská časť potom vystaví lekársky a sociálny
posudok a vydá rozhodnutie. Potom so žiadosťou,
s rozhodnutím a posudkom navštívte niektoré zo
zariadení opatrovateľskej služby. K žiadosti doložte rozhodnutie, posudok, potvrdenie o výške
dôchodku a vyhlásenie o majetku.

Otcovi sa výrazne zhoršil sluch. Ako mám postupovať pri vybavovaní načúvacieho zariadenia?
Juraj

Váš otec musí navštíviť lekára špecialistu, ktorý na základe vyšetrenia a posúdenia zdravotného stavu
vypíše poukaz na zdravotnícku pomôcku, ktorú si vyzdvihnete vo výdajni alebo v lekárni. Niektoré načúvacie zariadenia však podliehajú schváleniu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. V takom prípade
poukaz doručte poštou alebo osobne do pobočky otcovej zdravotnej poisťovne podľa trvalého bydliska.
Keď vám pomôcku schvália, môžete ju vyzdvihnúť. Túto zdravotnícku pomôcku plne hradí
zdravotná poisťovňa.
Ak načúvacie zariadenie otec už má a potrebujete si vybaviť druhé, treba navštíviť úrad
práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Vypýtajte si žiadosť, doložte lekársky nález
a potvrdenie od lekára, kedy ste dostali načúvací prístroj hradený zdravotnou
poisťovňou, ako aj cenovú ponuku vami vybratého načúvacieho zariadenia.
Ak vám ÚPSVaR finančný príspevok schváli, a to maximálne do výšky 331 eur,
môžete zakúpiť prístroj, teda kompenzačnú pomôcku.
Otázky píšte na izdravie@7plus.sk

