Zakon o dolgotrajni oskrbi

26. 1. 2022

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi
Namen projekta:
v treh pilotnih okoljih preizkusiti ključna orodja, mehanizme in
storitve na področju DO.
Izbrani upravičenci:
➢ Urbano okolje: Zdravstveni dom Celje
➢ Semi-ruralno okolje: Koroški dom starostnikov
➢ Ruralno okolje: Center za socialno delo Krško
Trajanje projekta:
➢ september 2018 – september 2020 (Dravograd),
➢ december 2020 (Celje in Krško).
Izvajalec evalvacije projektnih aktivnosti:
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za družbene
vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za ekonomska raziskovanja

Dolgotrajna oskrba

DO predstavlja niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic
bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih
sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno odvisne od
pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Ureditve, ki jih prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi
Izvajalci dolgotrajne oskrbe
-

-

javni zavodi,
druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno
opravljajo dejavnost in
nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Vsi morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje dolgotrajne oskrbe

Enotna ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe
Uporaba enotne ocenjevalne lestvice -> testirano v okviru
projekta Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jih je
koordiniralo ministrstvo
Ocena upravičenosti ni potrebna:
➢

če oseba ne more uporabljati obeh rok in nog (izvid specialista
nevrologa ali fiziatra) ali
➢ je ugotovljen hud kognitivni upad (izvid psihologa ali specialista
nevrologa ali psihiatra).
Ti se na podlagi medicinske dokumentacije uvrstijo v 5. kategorijo
dolgotrajne oskrbe.

Primerljive pravice za primerljive potrebe
Alternativno izvajanje pravice do DO
Upravičenci dostopajo do primerljivih pravic za primerljive potrebe in jih lahko koristijo na način
Formalna
oskrba v
instituciji
v I. do V. kategoriji

ali

Formalna
oskrba na
domu

ali

Denarni
prejemek
v I. do V. kategoriji

ali

Oskrbovalec
družinskega
člana

Dodatni javni
viri

v IV. In V. kategoriji

v I. do V. kategoriji

+ nadomestna oskrba
21 dni na leto

+ sofinanciranje e-oskrbe

+ storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti

Manjše
finančne
posameznika
družine in
lokalnih
skupnosti

Oskrbovalec družinskega člana
-

-

možen način koriščenja pravice za upravičenca v 4. in 5. kategoriji DO
upravičenec je upravičen tudi do:
- storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti
- sofinanciranja e-oskrbe največ do 31 enot mesečno na posameznega upravičenca,
vključno z enkratnim stroškom do 50 enot za namestitev opreme in vzpostavitev
priključka (1 enota = 1 eur)
možnost koriščenja 21-dnevne nadomestne oskrbe (v instituciji)

Oskrbovalec družinskega člana:
- obvezno usposabljanje (osnovno 30 ur, obnovitveno 20 ur/5 let), možnost strokovnega
svetovanja (koordinator DO)
- ocena psihofizičnih sposobnosti (opravi izbrani osebni zdravnik)
- vključitev v obvezna socialna zavarovanja
- nadomestilo za izpadli dohodek v višini 1,2 minimalne plače v Republiki Sloveniji

Sklopi storitev dolgotrajne oskrbe
-

pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih
pomoč pri podpornih dnevnih opravilih
zdravstvena nega, vezana na osnovna
dnevna opravila

-

storitve za krepitev in ohranjanje
samostojnosti

-

storitve e-oskrbe (se financirajo največ do 31 enot mesečno na posameznega upravičenca, vključno z
enkratnim stroškom do 50 enot za namestitev opreme in vzpostavitev priključka) – do storitev e-oskrbe so
upravičene tudi druge zavarovane osebe (ne samo osebe, upravičene do DO), stare 80 let ali več, če
pristojni center za socialno delo poda mnenje, da oseba pretežni del dneva biva sama.

Način opravljanja dolgotrajne oskrbe v obliki formalne oskrbe
Dolgotrajna
oskrba na
domu

Pristojnost lokalne
skupnosti

Bivalna enota
Dolgotrajna
oskrba v
instituciji

Storitve zdravstvene nege (ki niso
predmet DO) zagotavlja patronažna
služba

soglasje

Pristojnost MDDSZ

Oskrbni dom

Negovalni dom

Zagotavlja DO in storitve zdravstvene
nege in zdravstvene rehabilitacije
Zagotavlja DO in storitve zdravstvene
nege, ambulantno rehabilitacijsko
dejavnost in rehabilitacijo z nastanitvijo
= nova organizacijska oblika

soglasje
Pristojnost MZ

Koordinator dolgotrajne oskrbe

Zdravstvena obravnava,
pravice s področja socialne
varnosti

Dolgotrajna oskrba

Izvajalci neformalne oskrbe
Uporabnik

Prostovoljci
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKU
MENTI/Dolgotrajna/Dolgotrajna-oskrbapovzetek-dec21.pdf

Nadzor nad opravljanjem dolgotrajne oskrbe
Administrativni

Nadzor ministrstev
nad izvajalci DO

1 x letno

Strokovni nadzor s
svetovanjem

redni 1 x na 3 leta

Sistemski nadzor
(= strokovni + administrativni)

po potrebi v obliki
izrednega nadzora

Nadzor ZZZS nad
izvajalci DO

Nadzor nad izvajanjem in zaračunavanjem DO v
skladu z izvedbenim načrtom uporabnika,
vodenjem seznamov zmogljivosti

Nadzor Ministrstva
za zdravje nad ZZZS

Nadzor nad izvajanjem strokovnih in administrativnih nalog ZZZS
ter nad načrtovanjem in izvajanjem dela vstopnih točk za DO

redni 1 x na 3 leta

Postopnost uvajanja pravic po predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

2021
DO v instituciji
Oskrbovalec družinskega
člana

2022

2023

2024 dalje
od 1. 1. 2023

1,2 x min. pl.

Nadomestna
oskrba 21 dni

SKOS*, e-oskrba

DO na domu

1. 7. 2024

Denarni prejemek

1. 7. 2024
* storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti

Potrebna finančna sredstva za izvajanje vsebine predloga Zakona o
dolgotrajni oskrbi
2021
OCENA VSEH POTREBNIH SREDSTEV ZA
ZDOsk

6.838.752

2022
49.765.492

Ocena prenosa že obstoječih sredstev za
ZDOsk:

POTREBNA PRORAČUNSKA SREDSTVA
UVEDBA OBVEZNEGA ZAVAROVANJA za DO
Q3/2025

6.838.752

49.765.492

2023

2024

2025

377.442.145

569.583.049

763.299.126

210.106.387

249.543.621

299.951.128

167.335.758

320.039.428

231.673.999
231.673.999

Dokler v letu 2025 ne bo uveljavljen Zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, bo
razliko od obstoječih virov sredstev in potrebnih sredstev pokrival državni proračun.

Hvala za pozornost

