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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika 

 

Informácie pre rodičov pri prijatí dieťaťa na KDP 

 

Návštevy  

Návštevy sú možné denne v čase 15:00 – 17:00 (pracovné dni aj víkend).  

Návšteva je ukončená odovzdaním dieťaťa zdravotnej sestre.  

 

 

Návštevy pacientov KDP sú umožnené podľa stanoveného ošetrovateľského režimu (A, B):  

Režim A: stav pacienta, ktorý si vyžaduje zvýšený dohľad personálu a neumožňuje návštevu.  

Návštevy na oddelení  sú povolené len vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení vedením 
kliniky (p. primár, p. prednostka) – na oddelení je možná návšteva naraz len jedného z rodičov, 
prípadne iného zákonného zástupcu. 

Návštevy ďalších príbuzných a rovesníkov pacientov alebo iných tretích osôb na oddelení nie 
sú povolené.  

Režim B: stav pacienta nevyžaduje trvalý dohľad personálu, umožňuje absolvovať návštevu mimo 
oddelenia v rámci areálu nemocnice.  

Všetky návštevy sa realizujú mimo oddelenia KDP v rámci areálu NÚDCH - pacienta si preberá 
na návštevu zákonný zástupca, čo potvrdzuje svojím podpisom. 

Návštevy iných príbuzných a kamarátov - len osoby staršie ako 18 r. - po písomnom súhlase 
rodičov (potrebný zápis v chorobopise) a po súhlase ošetrujúceho lekára - sú povolené 
mimo oddelenia.  

Návštevy iných príbuzných a kamarátov do 18 r.  - len v sprievode zákonného zástupcu – mimo 
oddelenia.  

Pacienti hospitalizovaní na Jednotke porúch príjmu potravy majú špecifický individuálny režim 
návštev podľa vypracovaného terapeutického plánu.  

 

 

Realizovanie návštev mimo návštevných hodín je možné len vo výnimočných prípadoch a len so 
súhlasom ošetrujúceho lekára.  
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika 

 

Všeobecné informácie 

 

1. Informácie o zdravotnom stave pacienta je možné podávať len osobne, a to len osobám 
oprávneným podľa zákona 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Telefonické informácie 
sú možné podávať zákonnému zástupcovi (len ak bol v predchádzajúcom kontakte s ošetrujúcim 
lekárom) v pracovné dni od 13:30 do 15:00 hod., a to iba v prípade, ak rodič udelil 
predchádzajúci písomný súhlas s poskytovaním informácií telefonicky na vopred určené telefónne 
číslo.  
 

2. Rodičia/zákonný zástupca môžu mať telefonický kontakt s pacientom denne od 14:00 do 20:00 
hod. na t.č. 02/59 371 895 – veľké oddelenie, 02/59 371 416 - Jednotka porúch príjmu potravy.  
 

3. Zoznam povolených vecí na KDP:  
- Oblečenie, základná kozmetika 
- Základné školské potreby  
- MP3 prehrávač – bez možnosti nahrávania audio a videozáznamu 
- Malé množstvo vlastných nápojov, sladkostí, ovocia (sú odložené v kuchynke pod vlastným 

menom, pitný režim detí na oddelení je zabezpečený) 
- Osobné veci na voľný čas (knihy...) 

 
4. Zoznam nepovolených vecí na KDP:  

- Mobilný telefón, PC, tablet a iné zariadenia s možnosťou audio a video záznamu 
- Ostré predmety, sklenené predmety (napr. nožnice, pilník, kružidlo – pre riziko ublíženia...) 
- Opasok, hrubšie šnúrky 
- Cennosti (hodinky, šperky, retiazky...) 
- Nápoje s obsahom kofeínu a iných stimulujúcich látok (cola, kofola..) 
- Hotové jedlá (pizza, kebab, fastfood, domáca strava...) 
- Fixky, zvýrazňovačky ( pre možnosť poškodenia, popísania stien...) 
- Oblečenie s tématikou návykových látok 
- Oblečenie, ktoré je príliš odhaľujúce (krátke sukne, sieťované pančuchy, crop-topy, príliš 

krátke kraťasy a pod...) 
- Vankúše, plyšové hračky, gelové nechty  

 

Národný ústav detských chorôb nezodpovedá za škodu na veciach, ktoré si pacient prinesie na 

hospitalizáciu, pokiaľ neboli uložené v priestoroch vyhradených na uloženie vecí alebo v priestoroch, 

kde sa obvykle ukladajú. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá len do výšky ustanovenej 

vykonávacím predpisom zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Dovoľujeme si upozorniť, že v zmysle ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov: „Každý zodpovedá za škodu spôsobenú porušením právnej 

povinnosti.“. V prípade, ak pacient, jeho zákonný zástupca alebo iný návštevník spôsobia na Klinike 

detskej psychiatrie alebo v iných priestoroch NÚDCH škodu, sú povinný túto škodu NÚDCH v plnom 

rozsahu nahradiť. 

 

  


