Invalidný dôchodok
Ochorenie

Pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú
činnosť v %

Chronická leukémia (lymfatická, myeloidná)
a) s miernymi prejavmi, v remisii (bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby,
bez známok progresie)
b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, znížená
výkonnosť organizmu
c) veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe
s opakovanými hospitalizáciami
Plazmocytóm (myelóm)

10 - 20
30 - 50

60 -70
10 - 20

a) s miernymi prejavmi, v remisii
b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, znížená výkonnosť organizmu

35 - 50

c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek

70 - 80

a zníženou výkonnosťou organizmu
Indolentné non-Hodgkinove lymfómy (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov
lymfóm
a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti

10 - 20

b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením

45 - 50

výkonnosti organizmu
c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom

70 - 80

na celkový stav organizmu
Malígne lymfómy
a) akútne stavy

70 - 80

b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou

35 - 45

c) pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav

80

Myeloproliferatívne ochorenia (napr. polycytémia, trombocytémia, myelofibróza)
a) ľahká forma s miernymi prejavmi, v dobrom celkovom stave

10 - 20

b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou

35 - 45

c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10g/dl hemoglobínu, trombocytopénia pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny

60 -70

Chronická autoimúnna trombocytopenická purpura (AITP) počas dlhodobej liečby

35 - 45

Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)
a) aktívne prejavy ochorenia

70 - 80

b) v remisii, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri stacionárnom klinickom a laboratórnom náleze, so zníženou

60 - 80

výkonnosťou
Anémie z poruchy tvorby a zvýšeného rozpadu erytrocytov so závažnými prejavmi (pod 10g/dl hemoglobínu, opakované
podávanie transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba, podstatné zníženie výkonnosti organizmu)
Aplastická anémia s ťažkou trombocytopéniou (trombocytopénia pod 20 000/ml, granulocytopénia pod 1 000/ml)

45 -55
60 -70

Na invalidný dôchodok je potrebný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o aspoň 41%. O invalidnom dôchodku
rozhoduje Sociálna poisťovňa.

Ťažké zdravotné postihnutie
Ochorenie

Miera funkčnej poruchy %

Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu
a) stredne ťažké prejavy

30 - 40

b) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti)

50 - 80

Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania
a) ľahká forma – ľahké krvácavé stavy
b) stredne ťažká forma – (trombofilné stavy)

10 - 20

1. s občasným krvácaním do kĺbov

30 - 40

2. s častým krvácaním do kĺbov až s počínajúcimi sekundárnymi artrotickými zmenami v kĺboch

50 - 60

c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami – trombocytopénie)

70 - 80

Chronická lymfatická leukémia a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne ťažkými prejavmi
1. tri roky po ukončení liečby

10 - 20
40

2. počas liečby

60 - 80

c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.)

90 - 100

Plazmocytóm (myelóm)
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)

30

b) so stredne ťažkými prejavmi (zmeny v kostiach)

50 - 80

c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, patologické fraktúry, bolesti)

90 - 100

Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
a) štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia)
b) štádium III. B – IV
1. do ukončenia liečby
2. v úplnej remisii (po troch rokoch od úplnej remisie)

60
70 - 80
50

Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
a) chronická fáza v liečbe
1. bez prejavov na celkový stav
2. s prejavmi na celkový stav
b) akcelerovaná alebo blastická fáza

30 - 40
50 - 60
70 - 80

Chronické myeloproliferatívne ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytémia, osteomyelofibróza a pod.)
a) ľahká forma
b) stredne ťažká forma

30 - 40
50

c) ťažká forma

60 - 80

d) komplexná forma

90 - 100

Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii)
a) u dospelých
b) u detí až do skončenia liečby
c) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov

90 - 100
100
30 - 40

Myelodysplastické stavy
a) ľahká forma – bez zjavných prejavov

10 - 20

b) stredne ťažká forma – s miernymi prejavmi

30 - 40

c) ťažká forma – s ťažkými prejavmi

50 - 80

Na ťažké zdravotné postihnutie je potrebná funkčná porucha aspoň 50%. Ťažko zdravotne postihnutý má nárok na vydanie preukazu osoby s ŤZP, s ktorým si uplatňuje rôzne zľavy (napr. cestovné, koncesionárske poplatky). Na parkovací preukaz má nárok pacient
odkázaný na individuálnu prepravu – pre svoj zdravotný stav nemôže cestovať hromadnou dopravou (hrozia mu infekcie, zlomeniny,
nemôže sa hýbať, má bolesti). O ťažkom zdravotnom postihnutí a parkovacom preukaze rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Právnu poradňu pre pacientov nájdete na stránke www.hematologickypacient.sk. Otázky do právnej poradne je môže poslať aj poštou
na adresu Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Nezábudková 52, 821 01 Bratislava.
Právne poradenstvo je bezplatné.

