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Ocenjevanje  

upravičenosti do 

dolgotrajne oskrbe (DO) 

 Testira se uporaba nemškega ocenjevalnega orodja NBA, ki 
je prilagojen na slovensko področje; 

 poteka v obliki pol strukturiranega intervjuja z ocenjevalno 
lestvico; 

 postopek ocenjevanja se izvede na zahtevo vlagatelja, ki 
odda Vlogo za uveljavljanje pravic do storitev DO v 
Zdravstvenem domu, kjer se nahaja enotna vstopna točka 
(EVT); 

 na podlagi vloge se strokovni delavec EVT dogovori za  termin 
obiska na domu, izjemoma se lahko ocena izvede tudi v 
drugem okolju. 



Vloga za uveljavljanje pravice do DO 

 



Postopek ocenjevanja 

upravičenosti do storitev DO 

 Vzpostavitev kontakta s 
potencialnim uporabnikom in 
njegovimi svojci ali skrbniki; 

 informiranje in svetovanje o 
vrstah in možnostih uveljavljanja 
pravic po obstoječih predpisih na 
področju DO; 

 pridobitev podpisanega soglasja 
uporabnika za vključitev v pilotni 
projekt za zbiranje in obdelavo 
osebnih podatkov. 



Ocenjevanje upravičenosti  

do DO z uporabo enotnega 

ocenjevalnega orodja 

  

Ocenjujemo samostojnost osebe z osmih vidikov življenja, s 
katerimi se oseba vsakodnevno sooča; 

 

 oseba je samostojna, kadar lahko dejanje izvede sama, brez 
podpore drugih oseb ali pripomočkov; 

 

 za samostojno izvedbo je potrebno, da ima oseba ohranjene 
telesne in kongitivne sposobnosti; 

 

 oseba je v svoji samostojnosti omejena, ko potrebuje pomoč 
druge osebe za izvedbo življenjskih aktivnosti. 



Lestvica  ocenjevanja 

Ocenjevalna lestvica vsebuje osem modulov: 
 

1.Gibanje:  
 ocenjujemo  zmožnosti  gibanja, 

 spreminjanje položaja v postelji,  

 ohranjanje stabilnega položaja,  

 presedanje,  

 gibanje v prostoru,  

 hoja po stopnicah. 

 

     



2. Kognitivne in 

komunikacijske sposobnosti: 

 Prepoznavanje bližnjih,  

 orientacija v prostoru in času,  

 spominjanje pomembnih dogodkov,  

 sposobnost izvajanja vsakodnevnih opravil,  

 sprejemanje odločitev,  

 razumevanje dejstev in informacij, 

  prepoznavanje tveganj in nevarnosti,  

 izražanje potreb, 

 razumevanje navodil,  

 sodelovanje v pogovoru. 



3. Vedenje in duševno zdravje: 

 Izstopajoče motorične motnje vedenja,  

 nočni nemir,  

 avto agresivno vedenje,  

 poškodovanje predmetov,  

 fizično agresivno vedenje do drugih oseb,  

 besedna agresija,  

 izstopajoče glasovne sposobnosti, 

 zavračanje pomoči,  

 prividi, blodnje, strahovi,  

 pomanjkanje motivacije zaradi depresije,  

 družbeno nesprejemljivo vedenje in druga 

neprimerna vedenja. 

 



4. Sposobnost  samooskrbe:  

 
 Umivanje sprednje strani zgornjega dela telesa,  

 nega v predelu glave (česanje, nega zob/proteze, britje), 

 umivanje intimnih predelov, prhanje, kopanje, umivanje las,  

 oblačenje, slačenje zgornjega/spodnjega dela telesa, 

 priprava hrane in pijače, hranjenje, pitje, 

 uporaba stranišča ali straniščnega stola, 

 obvladovanje posledic urinske inkontinence in ravnanje s stalnim 

katetrom in urostomo,  

 obvladovanje posledic inkontinence blata in oskrba stome, 

 parenteralno hranjenje ali hranjenje po sondi. 

 



 

4. Sposobnost  samooskrbe:  

 



5. Sposobnosti spopadanja z boleznijo ali z 

zdravjem povezanih zahtev ali obremenitev: 

 Zdravljenje z zdravili, dajanje injekcij, 
oskrbo žilnih katetrov, 

  uporaba medicinskih pripomočkov, 
aspiracije in terapijo s kisikom,  

 aplikacije mazil, nameščanje hladnih in 
toplih obkladkov,  

 merjenje in interpretacija izmerjenih 
telesnih parametrov, 

 menjava obvezilnega materiala in oskrba 
ran,  

 oskrba stome, katetra in uporabo metod za 
odvajanje blata,  

 druge terapevtske ukrepe v domačem 
okolju, časovno in tehnično zahtevne ukrepe 
v domačem okolju, 

 obiske zdravnikov, drugih zdravstvenih in 
terapevtskih ustanov,  

 upoštevanje diet in drugih navodil pogojenih 
z boleznijo in zdravljenjem. 

 



5. Sposobnosti spopadanja z boleznijo ali z 

zdravjem povezanih zahtev ali obremenitev: 



6. Vsakdanje življenje in socialni  

stiki: 

 Načrtovanje poteka dneva in 
prilagajanje spremembam,  

 počitek, spanje,  

 samozaposlitev,  

 načrtovanje prihodnosti,  

 neposreden stik z drugimi 
ljudmi,  

 ohranjanje stikov z ljudmi, ki 
niso iz bližnje okolice. 

 



7. Aktivnosti izven domačega 

okolja: 

 Odhod iz stanovanja, ali hiše,  

 gibanje zunaj doma ali ustanove, 

  uporaba javnih prevoznih sredstev,  

 prevoz v osebnem avtomobilu,  

 udeležba na prireditvah,  

 obisk drugih institucij,  

 udeležba na družbenih dejavnostih z 

drugimi ljudmi. 

 



8. Gospodinjska opravila: 

 Nakupovanje,  

 priprava preprostih obrokov, 

 enostavnejša opravila pri pospravljanju  

in čiščenju,  

 zahtevnejša opravila pri pospravljanju 

in čiščenju, 

 organizacija življenja in uporaba 

različnih storitev,  

 obvladovanje finančnih zadev,  

 urejanje uradnih zadev,  

 uporaba telefona in drugih 

informacijsko komunikacijskih naprav.  

 



 Z ocenjevalno lestvico ugotavljamo ohranjene sposobnosti osebe 

za samooskrbo, za izvajanje osnovnih in podpornih dnevnih 

opravil ter storitev  zdravstvene nege. 

 

 Ocenjujemo upravičenost do storitev in pripomočkov, e-oskrbe, 

vključno z oceno tveganja padcev. 

 

 Do DO bo upravičena oseba, ki bo v postopku ocenjevanja 

dosegla  najmanj 12,5 točk (vstopni prag) in je pri 

zadovoljevanju osnovnih ter podpornih opravilih v daljšem 

časovnem obdobje (najmanj 6 mesecev ali trajno) odvisna od 

pomoči druge osebe. 

Ocenjevanje upravičenosti  

do DO z uporabo enotnega 

ocenjevalnega orodja 

 



Ugotovitve pri ocenjevanju 

in ocena po modulih 
Pomembne za izvajanje storitev DO ter načrt priporočenih storitev:  

 osnovnih dnevnih opravil s področja  zdravstvene nege in  oskrbe (pomoč 

pri umivanju, oblačenju, hranjenju), ki osebi omogočajo zadovoljevanje 

osnovnih življenjskih potreb, 

 podpornih dnevnih opravil (pomoč pri nakupovanju, pomoč pri gospodinjstvu,  

spremstvu), ki osebi omogočajo neodvisno življenje v domačem/drugem 

okolju, 

 storitev za ohranjanje samostojnosti in preprečevanju poslabšanja 

stanja, kot  so: 

• psihosocialna podpora za ohranjanje  ali povečevanje samostojnosti, 

• zmanjšanje potreb po pomoči drugega 

• preprečevanje poslabšanja stanja. 

         



Podlaga za oceno  

upravičenosti do DO 

….. so navedbe vlagatelja z njegovim soglasjem ali tudi navedbe njegovih družinskih 

članov oz. bližnjih oseb, ki ga oskrbujejo in negujejo; 

 pomembna je spremljajoča zdravstvena dokumentacija, strokovne ugotovitve 

glede ohranjenih sposobnosti ter stopnje samostojnosti, izsledki opazovanja kako 

vlagatelj funkcionira v domačem okolju (koliko in kaj zmore sam in ali potrebuje 

pomoč druge osebe); 

 opis  stanja in ugotovitve so pomembne za zapis življenjske zgodbe uporabnika 

(bivalne razmere, oceno fizičnega, psihičnega in socialnega stanja) zato mora 

strokovni delavec/ocenjevalec pridobiti čim bolj izčrpno sliko kaj uporabniku 

otežuje in onemogoča samostojnost in posledično dostopnost/oviranost, 

 opis stanja vključuje tudi opis socialne mreže, obseg neformalne oskrbe ali 

vključitev drugih formalnih izvajalcev oskrbe (npr. patronažna služba, pomoč na 

domu itd.) 

 



 

 Strokovni delavec na podlagi navedb in ugotovitev daje priporočila 
za uporabo medicinsko tehničnih pripomočkov. V kolikor jih 
uporabnik nima, daje druge informacije in priporočila s področja 
socialne varnosti (denarni prejemki, socialnovarstvene storitve, 
dodelitev DPP). 

 Vsakih 6 mesecev se upravičenca do storitev DO ponovno oceni. 
Zapiše se ocena stanja sprememb, potreb in želja.  

 V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja pred šestimi meseci 
izvajanja storitev je nujen zapis o spremenjenih razmerah, ki 
bistveno  vplivajo na  oceno/kategorijo oskrbe. 

 V kolikor oseba ne doseže vstopnega praga 12,5 za vključitev v 
izvajanje storitev DO, se jo informira  in svetuje o obstoječih 
dodatnih možnosti pridobitve pomoči v skupnosti. 

 
 

Podlaga za oceno  

upravičenosti do DO 



Ocena upravičenosti do storitev DO 



Ocena upravičenosti do storitev DO 



Ocena upravičenosti do 

 storitev DO 

 

 Po opravljenem ocenjevanju se točke iz ocenjevalne lestvice, 

vnesejo v vnosnik; 

 pri skupni oceni se upošteva seštevek točk. Za vključitev v 

kategorijo oskrbe se ne upoštevata obe vrednosti modula 2 in 3 

temveč modul z najvišjo vrednostjo točk; 

 na splošno velja, da se stopnja okrnjene sposobnosti samooskrbe 

veča z vrednostjo točk;   

 pridobljene točke ocenjevanja določijo kategorijo upravičenosti do 

izvajanja storitev DO. 

    

 

 



Kategorija upravičenosti:  
določa stopnjo oskrbe, ki jo uporabnik 

potrebuje 

  

 od 12,5 do 26,99        1 kategorija   (1 ura in 30 min / teden) 

 od 27,00 do 47,49      2 kategorija    (2 uri in 20 min / teden) 

 od 47,50 do 69,99      3 kategorija    (3 ure in 48 min / teden) 

 od 70,00 do 89,99      4 kategorija    (4 ure in 30 min / teden) 

 od 90,00 do 100,00    5 kategorija     (5 ur in 30 min / teden) 

 

Ocena upravičenosti do DO temelji na stopnji ohranjene sposobnosti 

samooskrbe in ne prisotnosti bolezni ali invalidnosti. 

V kolikor oseba prejema sredstva za invalidnost ali bolezen še ne 

pomeni, da je avtomatsko upravičena do storitev DO.  



Vnosnik 



Priprava osebnega načrta 

 je nabor priporočenih storitev DO, ki jih upravičenec 
potrebuje in izhaja iz izdelane ocene upravičenca in 
dogovora z upravičencem, 

 odgovarja na trenutno situacijo kot jo dojema oseba in 
vsebuje njene osebne cilje, 

 zajema aktivno sodelovanje uporabnika in njegovih svojcev, 
upoštevajoč socialno mrežo uporabnika in možnosti 
vključevanja prostovoljcev in drugih storitev v lokalni 
skupnosti.  

 



Priprava izvedbenega načrta 

 se pripravi pri izvajalcu formalne oskrbe, 
koordinator DO je zadolžen za spremljanje 
njegove izvedbe , 

 je dogovor med upravičencem in 
izvajalcem DO, s katerim se izvajalec 
zaveže, da bo upravičencu nudil storitve 
DO v dogovorjenem obsegu pravic, 

 v primeru spremembe stanja 
(poslabšanja,izboljšanja)  po ponovni 
oceni, se  dogovor  med upravičencem  in 
izvajalcem DO dopolni ali spremeni.  

 



Testiranje novih storitev in mehanizmov 

… se izvaja v namen podpore izvajalcem neformalne in 
formalne  oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave:   

• spremljanje vitalnih funkcij in drugih parametrov,  

• spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika,  

• priprava, dajanje in nadzor nad jemanjem zdravil,  

• hranjenje po nasogastrični sondi 

• aplikacija inzulina  

• preprečevanje RZP 

• izvajanje storitev za ohranjanje samostojnosti 

• E-oskrba …. 

 



Hvala za pozornost! 

V sožitju z vami! 


