
ÚSTAV OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A MLÁDEŽE 

VOJVODINY 
 

Nový Sad, Hajduk Veljkova 10, telefón: 4880 444 
e-mail: mail@izzzdiovns.rs, https: //www.izzzdiovns.rs 

 

 

Výňatok z Pravidiel o domovom poriadku 
 

Vážená/ý, Vaše dieťa sa prijíma do Ústavu nemocničnej liečby. Urobíme všetko v najlepšom záujme zdravia 
dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste v spoločnom záujme dodržiavali všetky rady zdravotníckeho personálu a domový 

poriadok. 
 

PRÍJEM DIEŤAŤA DO NEMOCNICE  
 

Na pravidelné prijímanie do nemocničnej liečby je potrebný výmenný lístok a overená zdravotná knižka.  
Prineste aj predchádzajúcu zdravotnú dokumentáciu Vášho dieťaťa. 

Prosím, prineste súpravu na osobnú hygienu.  
Deti môžu používať pyžamu, župan, spodnú bielizeň a papuče. 

Je povolené používať aj osobné knihy, časopisy a hračky (bez vydávania zvukov) dezinfikované. 
Prosíme, aby ste veci väčšej hodnoty neprinášali do ústavu, pretože nemôžeme zodpovedať za ne. 

Jedlo je zabezpečené, preto nie je potrebné prinášať ho so sebou. 
Druh a množstvo jedla, ktoré predsa chcete priniesť, schvaľuje lekár a dohliada naň zdravotná sestra. 

Konzumácia jedla bez rady zdravotníckeho personálu môže nepriaznivo ovplyvniť proces diagnostiky a liečby. Nie 
je dovolené nosiť žuvačky. 

 

SPRIEVODCA DIEŤAŤA 

Dieťa do 15 rokov, ako aj dieťa staršie ako 15 rokov, ktoré je ťažko telesne alebo duševne postihnuté, respektíve 
dieťa, u ktorého v dôsledku choroby alebo úrazu došlo k strate niektorých telesných alebo duševných funkcií, v 
dôsledku čoho nemôže samostatne vykonávať každodenné činnosti, vrátane dieťaťa s poruchami sluchu, zraku 

a reči, počas ústavnej liečby a liečebnej rehabilitácie má v súlade so zákonom právo na sprievod, ak je to z 
lekárskeho hľadiska nevyhnutné. 

Sprievodca potrebuje osobitné (overené) odporučenie za sprievodcu chorého. 
Sprievodca pri pobyte s dieťaťom musí rešpektovať základné hygienické normy – osobnú hygienu, pravidelné 

umývanie rúk pred kontaktom s dieťaťom, po použití WC, dotyku kľučky, telefónu, podávaní rúk, výťahu 
a podobne. 

Výživa sprievodcu je organizovaná podľa poriadku oddelenia, kde sa dieťa lieči. 
Je zakázané používanie detských postelí na spanie. 

Kontrola zdravotnej dokumentácie z vlastnej iniciatívy je zakázaná. 
Rodič/zákonný zástupca má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie poskytnutej lekárom. 

Na izbách nie je povolené používanie ohrievačov a príprava teplých nápojov (kávy, čaju). 
Je zakázané fotografovanie všetkých častí ústavu, bez nadobudnutia zodpovedajúceho povolenia vedúceho ústavu. 
Je zakázané nahrávanie zvuku a fotografovanie pacientov, ako aj zamestnancov ústavu, bez osobitného povolenia. 

Je zakázané fajčenie, konzumovanie alkoholu a psychoaktívnych látok v priestoroch vo vnútri budovy, ako aj 
v rámci ústavu.  

 

NÁVŠTEVY 
 

Návštevy pacientov sú povolené každý deň od 13.00 do 15.00 hodine. 
Na návšteve môžu byť súčasne najviac dve osoby. Je zakázané návštevníkom sedieť na nemocničných lôžkach. 

Mimoriadnu návštevu môže povoliť vedúci pracovnej jednotky v odôvodnených prípadoch. 
Počas epidémie infekčných chorôb sú návštevy pacientov zakázané a trvajú dovtedy, kým trvá epidémia infekčných 

chorôb. 
 

INFORMÁCIE 
 

Informácie o zdravotnom stave pacienta sa podávajú ústne (pri osobnom kontakte alebo telefonicky) v čase od 
13.00 do 13.30 hodiny výlučne rodičovi/zákonnému zástupcovi a nie každému členovi rodiny samostatne. 

 

PREPÚŠŤANIE DETÍ A VYDÁVANIE PREPÚŠŤACEJ LISTINY 
 

Dieťa z nemocničnej liečby a prepúšťaciu listinu s epikrízou preberá rodič/zákonný zástupca s predložením 
osobného preukazu alebo iného identifikačného dokladu s fotografiou v čase od 13.00 do 13.30 hodine. 

Prepúšťaciu listinu je potrebné predložiť vybranému pediatrovi v Dome zdravia. 
(Všetky slová v mužskom alebo ženskom rode naznačujú rody bez diskriminácie.) 

 


