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Asistirana peritonealna dializa na domu in v socialno varstvenih zavodih
S sprejemom Aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 je postala
asistirana

peritonealna

dializa

na

domu

in

v

oskrbovanih

stanovanjih

socialnovarstvenih zavodov s 1.1.2018 plačljiva s strani ZZZS. Cene storitev so
prikazane v Prilogi 1: Aneks št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 (12.
člen, stran 9).
S splošnim dogovorom za leto 2019 je urejeno tudi plačilo v DSO. Bolnik, ki se zdravi s
peritonealno dializo je v DSO razvrščen pod najzahtevnejši tip zdravstvene nege
(glejte Prilogo 2: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege,
stran 6). Trenutno vrednotenje različnih tipov zdravstvene nege je prikazano v Prilogi
3: Vrednotenje različnih tipov zdravstvene nege v DSO.
Asistirano peritonealne dializo lahko izvajajo patronažne medicinske sestre in sestre v
socialno varstvenih zavodih. Nosilke so diplomirane medicinske sestre.
V socialno varstvenih zavodih so bolniki, ki bi se zdravili s peritonealno dializo,
razdeljeni v dve ločeni kategoriji:
1. za varovance v oskrbovanih stanovanjih je dejavnost posebej plačljiva,
izvajajo jo medicinske sestre iz socialno varstvenega zavoda. Cene storitev so
prikazane v Prilogi 1.
2. za varovance v standardnih domovih starejših občanov pa so varovanci, ki se
zdravijo s peritonealno dializo po novih merilih razvrščanja varovancev po
splošnem dogovoru za leto 2019 razvrščeni pod tip najzahtevnejše

zdravstvene nege (Priloga 2 in 3).
Število plačanih storitev
ZZZS prizna do dva obiska patronažne medicinske sestre dnevno na domu. Kot
asistirana PD je prevideno izvajanje APD z večernim priklopom in jutranjim odklopom
ali do dve menjavi pri CAPD kot pomoč svojcem.
Tudi za socialno varstvene zavode - oskrbovana stanovanja se priznava dve obravnavi
bolnika dnevno.
Kdo je upravičen do asistence pri izvajanju peritonealne dialize?
Do asistence pri izvajanju PD je upravičen vsak bolnik, ki si peritonealne dialize ne bi
mogel izvajati sam ali s pomočjo svojcev (iz kateregakoli razloga), si pa te metode želi
ali je po oceni zdravnika zanj to bolj primerna metoda kakor hemodializa in se bolnik s
tem strinja. Do asistence je upravičen tudi bolnik, ki si je že izvajal peritonealno
dializo, pa zaradi nastopa novih zdravstvenih težav peritonealne dialize ne more več
izvajati sam in bolnik, ki mu je peritonealno dializo izvajal svojec, pa le-ta zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov tega ne more več začasno ali trajno opravljati.
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