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

Informácie pre rodičov hospitalizovaných s dieťaťom na KDP- pred prijatím

Dieťa s indikovanou plánovanou hospitalizáciou spolu s matkou ( rodičom / zákonným zástupcom) je zaradené do
poradovníka hospitalizácii. Rodič je kontaktovaný telefonicky personálom ambulancie o termíne prijatia s
dieťaťom.
1. Hospitalizácia dieťaťa s matkou je možná v dvoch typoch izieb:
A: samostatná izba so sociálnym zariadením na izbe ( TV, chladnička, rýchlovarná kanvica, posteľ pre
matku, posteľ pre dieťa.
Cena izby 15 € / deň.
Poplatok za izbu sa platí na konci pobytu.
Matka si môže za poplatok objednať stravu. Stravovanie môže byť formou zamestnaneckej jedálne alebo
individuálne. Strava sa platí na začiatku pobytu.
B: izba pre matku a dieťa s možnosťou druhej matky s dieťaťom.
Dieťa má vlastnú posteľ, matka má skladacie mobilné lôžko, ktoré si na noc rozkladá a cez deň skladá.
Sociálne zariadenie majú spoločné s deťmi na oddelení.
Cena izby 3,30 € / deň.
Matka si môže za poplatok objednať stravu.
2. Dieťa, ktoré prichádza na hospitalizáciu s iným rodinným príslušníkom musí mať, splnomocnenie od
zákonného zástupcu na podpísanie informovaného súhlasu.
3. V deň prijatia rodič zaregistruje seba aj dieťa v registrácii pacientov NÚDCH. Príjem sa realizuje
v doobedňajších hodinách od 8:30 hod. na ambulancii KDP na 3. poschodí v poliklinike č. dverí 312.
4. Zoznam vecí, ktoré si má dieťa priniesť so sebou:
- lieky, ktoré dieťa doma užíva – v originálnom balení ( nie v liekovkách)
- hygienické potreby ( zubná kefka, zubná pasta, sprchový gél, WC papier)
- spodné prádlo
- pyžamo
- domáce oblečenie ( tepláky bez šnúrok), nohavice a župany ( bez opaskov) tričká, ponožky
- civilné oblečenie (dla zváženia rodičov), odporúčame oblečenie ktoré sa môže aj zašpiniť, nakoľko
deti modelujú s hlinou v keramickej dielni alebo maľujú.
- oblečenie v dostatočnom množstve nakoľko veci neperieme
- prezuvky
- gumené prezuvky do sprchy – z hygienických dôvodov
- školské potreby ( základné knihy, zošity, bez peračníka)

Prosíme rodičov z priestorových dôvodov, aby civilné veci svojím deťom dávali do cestovných tašiek a nie do
kufrov!
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