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Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu

 
Krajiny Európskej únie môžeme rozdeliť na dve skupiny, na tie, kde je právo dieťaťa 

zakotvené v zákonoch alebo iných právnych pre
Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko
nemocniciach, alebo v ktorých žiadna úprava nie je potrebná, pretože všeobecné nastavenie v
podporuje a aktívne povzbudzuje rodičov, aby boli počas hospitalizácie dieťaťa prítomní. 
cieľom je, aby sa Slovensko inšpirovalo krajinami, ktor
najlepšie uplatňujú v praxi. 

 
Mgr.Markéta Královcová, DiS.,
Klíček 
 
Rodič nie je pre dieťa návšteva, aj počas hospitalizácie zostáva jeho zákonným zástupcom. 

Rodičia a zdravotníci by sa nemali navzájom vnímať ako dve protichodné a bojujúce strany, ale ako 
partneri, a uvedomiť si, že sú „na jednej lodi“. Nie je pravda, že na to, ab
pri svojom dieťati počas hospitalizácie, je potrebné projektovať 
možné dosiahnuť aj s tými prostriedkami, ktoré máme momentálne k dispozícii.

 
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Rusnáka SZU a UNB, vedúca neonatologickej časti Perinatologického centr
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
 
Pre budúcnosť dieťaťa je nesmierne významný priamy kontakt rodičov s dieťaťom  

bezprostredne  po narodení.  Je veľmi dôležité podporovať prítomnosť rodičov na novorodeneckých 
oddeleniach, aby bol už v prvých minútach 
optimálnym základom pre proces vytvárania väzby medzi rodičmi a deťmi. Práve bonding poskytuje 
dieťaťu silný pocit bezpečia a pozitívneho sebauvedomenia. Aj novorodenci chorí alebo predčasne 
narodení rovnako profitujú z kontaktu s rodičmi, pričom rodina by mala b
procesu. Preto je potrebné vytvoriť v našich nemocniciach priestorové podmienky na  
novorodeneckých pracoviskách a integrovať rodičov do starostlivosti o dieťa od samého začia
 

MUDr. Juraj Oravec,Detská fakultná nemocnica s
ambulancia pediatrickej kardiológie

 
Mali by sme sa snažiť o to, aby hospitalizácia dieťaťa bola iba krajným riešením, 

ktoré sa neráta na týždne a dni, ale na hodiny.
sme vytvoriť podmienky, aby sme dieťaťu, aj rodičovi
umožnili dieťaťu, aby  aj v cudzom prostredí malo oporu, 
chvíľky. Pocity dieťaťa považ
komfortu života rodiča, ktoré môže konkrétna situácia a možnosti priniesť. Vzájomná 
spolupráca, komunikácia medzi zdravotníckymi pracovníkmi, rodičmi a deťmi je 
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Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu 

Krajiny Európskej únie môžeme rozdeliť na dve skupiny, na tie, kde je právo dieťaťa 
zákonoch alebo iných právnych predpisoch (napr. Belgicko, Česká republika,  

Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko) a potom tie, ktoré úpravu nechávajú na 
žiadna úprava nie je potrebná, pretože všeobecné nastavenie v

ovzbudzuje rodičov, aby boli počas hospitalizácie dieťaťa prítomní. 
pirovalo krajinami, ktoré právo na hospitalizáciu die

Markéta Královcová, DiS.,JiříKrálovec, DiS., zakladatelia Nadačného fondu 

Rodič nie je pre dieťa návšteva, aj počas hospitalizácie zostáva jeho zákonným zástupcom. 
zdravotníci by sa nemali navzájom vnímať ako dve protichodné a bojujúce strany, ale ako 

partneri, a uvedomiť si, že sú „na jednej lodi“. Nie je pravda, že na to, aby mohol byť rodič prítomný 
počas hospitalizácie, je potrebné projektovať nové, nákladné nemocnice. Je toho 

možné dosiahnuť aj s tými prostriedkami, ktoré máme momentálne k dispozícii. 

MUDr. Darina Chovancová, CSc., Prednostka Novorodeneckej kliniky M. 
Rusnáka SZU a UNB, vedúca neonatologickej časti Perinatologického centr
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB 

Pre budúcnosť dieťaťa je nesmierne významný priamy kontakt rodičov s dieťaťom  
bezprostredne  po narodení.  Je veľmi dôležité podporovať prítomnosť rodičov na novorodeneckých 
oddeleniach, aby bol už v prvých minútach života novorodenca umožnený tzv. bonding, ktorý je 
optimálnym základom pre proces vytvárania väzby medzi rodičmi a deťmi. Práve bonding poskytuje 
dieťaťu silný pocit bezpečia a pozitívneho sebauvedomenia. Aj novorodenci chorí alebo predčasne 

ko profitujú z kontaktu s rodičmi, pričom rodina by mala byť súčasťou liečebného 
Preto je potrebné vytvoriť v našich nemocniciach priestorové podmienky na  

novorodeneckých pracoviskách a integrovať rodičov do starostlivosti o dieťa od samého začia

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, 
ambulancia pediatrickej kardiológie 

Mali by sme sa snažiť o to, aby hospitalizácia dieťaťa bola iba krajným riešením, 
ktoré sa neráta na týždne a dni, ale na hodiny. Pokiaľ je hospitalizácia nevyhnutná, mali by 

oriť podmienky, aby sme dieťaťu, aj rodičovi zmenšili stres z tejto vážnej situácie a  
v cudzom prostredí malo oporu, svoje bezpečné miesto a b

považujem v tomto prípade za prvoradé, aj keď vyžadujú zníženie 
komfortu života rodiča, ktoré môže konkrétna situácia a možnosti priniesť. Vzájomná 
spolupráca, komunikácia medzi zdravotníckymi pracovníkmi, rodičmi a deťmi je 

                                                                                      

práve dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie 
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Krajiny Európskej únie môžeme rozdeliť na dve skupiny, na tie, kde je právo dieťaťa 
Belgicko, Česká republika,  

potom tie, ktoré úpravu nechávajú na 
žiadna úprava nie je potrebná, pretože všeobecné nastavenie v krajine 

ovzbudzuje rodičov, aby boli počas hospitalizácie dieťaťa prítomní. Mojím 
ciu dieťaťa s rodičom čo 

zakladatelia Nadačného fondu 

Rodič nie je pre dieťa návšteva, aj počas hospitalizácie zostáva jeho zákonným zástupcom. 
zdravotníci by sa nemali navzájom vnímať ako dve protichodné a bojujúce strany, ale ako 

y mohol byť rodič prítomný 
nové, nákladné nemocnice. Je toho 

Prednostka Novorodeneckej kliniky M. 
Rusnáka SZU a UNB, vedúca neonatologickej časti Perinatologického centra, 

Pre budúcnosť dieťaťa je nesmierne významný priamy kontakt rodičov s dieťaťom  
bezprostredne  po narodení.  Je veľmi dôležité podporovať prítomnosť rodičov na novorodeneckých 

života novorodenca umožnený tzv. bonding, ktorý je 
optimálnym základom pre proces vytvárania väzby medzi rodičmi a deťmi. Práve bonding poskytuje 
dieťaťu silný pocit bezpečia a pozitívneho sebauvedomenia. Aj novorodenci chorí alebo predčasne 

yť súčasťou liečebného 
Preto je potrebné vytvoriť v našich nemocniciach priestorové podmienky na  

novorodeneckých pracoviskách a integrovať rodičov do starostlivosti o dieťa od samého začiatku. 

poliklinikou Banská Bystrica, 

Mali by sme sa snažiť o to, aby hospitalizácia dieťaťa bola iba krajným riešením, 
je hospitalizácia nevyhnutná, mali by 
zmenšili stres z tejto vážnej situácie a  

svoje bezpečné miesto a bezpečné 
v tomto prípade za prvoradé, aj keď vyžadujú zníženie 

komfortu života rodiča, ktoré môže konkrétna situácia a možnosti priniesť. Vzájomná 
spolupráca, komunikácia medzi zdravotníckymi pracovníkmi, rodičmi a deťmi je 
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nevyhnutná. Všetci by sme sa jej mali učiť a považujem za dôležité, aby bola podporovaná aj 
prostredníctvom médií a organizácií, ktoré sa zaoberajú postavením pacienta. 

 
Mgr. Milica Malá, psychologička kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK 
a DFNsP Bratislava 

Rodičia často vystupujú nahnevaným až agresívnym spôsobom, čo môže u zdravotníckeho 
personálu vyvolať dojem nespolupráce, no v skutočnosti ide o prirodzenú obrannú reakciu na 
stresujúcu situáciu, strach a neistotu. Rodičom je potrebné poskytnúť pravdivé informácie citlivým 
spôsobom, podporu, priestor a čas na ich spracovanie. Je im tiež potrebné poskytnúť edukáciu, keďže 
o dieťa sa budú po prepustení z nemocnice starať práve oni. A v neposlednom rade je im treba 
poskytnúť primeranú psychosociálnu podporu vo vhodnom prostredí, ktoré by sme my ako odborný 
personál v spolupráci s nemocnicami mali budovať. 

Mgr. Jana Lowinski, Platforma rodičov detí so ZZ, o.z. 
 

Rodičia nie sú agresori, preto, lebo sa domáhajú sprevádzať svoje dieťa počas hospitalizácie. 
Rodičia majú prirodzený potenciál byť súčasťou liečenia a ich aktívna prítomnosť vedie ku skráteniu 
celkového času hospitalizácie. Medzi rodičmi, lekármi a personálom môže vzniknúť spolupráca, 
vzájomný rešpekt a partnerstvo. My chceme byť partneri, lekári nám však musia pomôcť, viesť nás, 
ako môžeme byť nápomocní, sme totiž v prostredí ktoré nám nie je známe. Odporúčania k zavedeniu 
multi-odborových tímov aj za účasti nezdravotníckych profesií (psychológa, soc.pracovníka) a 
odporúčania prikladať vážnosť spôsobu, miestu oznámenia diagnózy za prítomnosti oboch rodičov a 
hlavne bez ďalších svedkov vychádzajú z najčastejšie uvádzaných kazuistík rodičov. 

 
Ing. Ľudmila Belinová,Platforma rodičov detí so ZZ, o.z. 

 
Rodičia potrebujú krízovú intervenciu nielen odborníkov - lekárov, ale aj odborníkov, ktorí 

im pomôžu zvládnuť hospitalizáciu a zdravotný stav svojho dieťaťa. Pre zefektívnenie zdravotnej 
starostlivosti púšťajte do svojich tímov aj psychológov, sociálnych pracovníkov a ľudí, ktorí pomôžu 
rodičom zorientovať sa v zložitej životnej situácií. Pretože stabilizovaný rodič znamená stabilizované 
dieťa. 

 
Ing. Alexandra Mikulec, Platforma rodičov detí so ZZ, o.z. 

 
Beznádej a agresia rodičov pochádza často z nedostatočne poskytnutých informácii o 

zdravotnom stave, liečbe, príp. o výsledkoch odborných vyšetrení svojho dieťaťa. Adekvátne a citlivo 
podané informácie stačia na to, aby rodič nebol tak neistý a v dôsledku toho agresívny. Veľmi 
dôležité pre rodiča je tiež poučenie o prvej pomoci a starostlivosti o dieťa v domácom prostredí zo 
strany zdravotníka. 
 

Mgr. Ľuba Pohorelá, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, Detská fakultná 
nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

 
V nemocnici sa neobmedzujeme iba na matku, ale na tzv. sprevádzajúcu osobu, čo môže byť 

ktorýkoľvek rodič, zákonný zástupca, či príbuzný dieťaťa. Keď máme voľné kapacity, bez 
obmedzenia veku či zdravotného stavu prijímame všetkých rodičov. Našim cieľom je navyšovať 
lôžka pre sprevádzajúce osoby a za posledných 10 rokov sa nám to darí. Približne 40% detských 
pacientov je v súčasnosti hospitalizovaných so sprevádzajúcou osobou. Prioritou je spolupracovať, 
starať sa o pacientov a získavať dôveru. Snažíme sa o zmenu myslenia, ale aj priestorov a komfortu 
pre rodičov. 
   

Mgr. Eva Rabenseiferová, sociálny referent, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Bratislava 
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DFNsP Bratislava sa snaží maximálne vychádzať v ústrety všetkým rodičom, ktorí chcú 
sprevádzať svoje dieťa počas hospitalizácie. V minulosti sme z kapacitných dôvodov nedokázali 
zabezpečiť lôžka pre všetkých žiadateľov, preto sme pristúpili, aj po vzore a dobrých skúsenostiach 
zo zahraničia, k zakúpeniu mobilných lôžok. V súčasnosti zabezpečujeme rodičom ubytovanie na 
pevných aj mobilných lôžkach priamo na izbe s dieťaťom a máme tiež k dispozícii pevné lôžka v 
rámci ubytovne, ktorá sa nachádza priamo v areáli nemocnice. Vážime si, keď rodičia s nemocnicou 
spolupracujú, rešpektujú ubytovací poriadok a rešpektujú sa aj navzájom na izbách. 

MUDr. Ján Kovaľ, PhD., prednosta Kliniky pediatrie, Fakultná nemocnica 
s poliklinikou Prešov 
  
Matka má byť počas hospitalizácie nápomocná aj dieťaťu aj personálu. Z pohľadu nemocnice 

to však nie je to také jednoduché, lebo prijímate prakticky dvoch pacientov, matku a dieťa. My máme 
takmer všetky oddelenia, kde hospitalizujeme s dieťaťom aj matky. Ale všetko aj niečo stojí. Je 
potrebné v zákone právo zakotviť a doriešiť aj finančnú stránku a preplácanie hospitalizácií. Okrem 
pozitívnych skúseností máme v súvislosti s hospitalizáciou rodičov problém napríklad s úrazmi detí, 
ale aj s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických pravidiel. 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
 
Prítomnosť rodiča počas hospitalizácie jeho dieťaťa sa krajinách EÚ upravuje rôzne. Niektoré 

krajiny legislatívu prispôsobili v širšom rozsahu, iné krajiny ponechávajú súhlas s prítomnosťou 
rodiča na rozhodnutí ošetrujúceho lekára alebo vedúceho oddelenia/kliniky a podmienky upravujú 
interné predpisy nemocníc. 

V SR sa ústavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti riadi legislatívou, ktorá stanovuje podmienky 
bezpečného a epidemiologicky vyhovujúceho prostredia pre hospitalizáciu, stanovuje plošnú výmeru 
na posteľ pacienta na izbe a umožňuje poskytnúť rodičovi základné hygienické potreby. V snahe 
vychádzať v ústrety všetkým rodičom, ktorí chcú sprevádzať svoje deti počas hospitalizácie, sú 
ústavní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v mnohých situáciách konfrontovaní so zastaraným 
priestorovým riešením nemocničných budov projektovaných podľa noriem, ktoré nezohľadňovali 
prítomnosť sprevádzajúcich osôb. Napriek týmto reálnym limitujúcim aspektom záujem dieťaťa bol a 
je pre zdravotníckych pracovníkov detských fakultných nemocníc a ostatných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti vždy na prioritnom mieste. Viaceré detské kliniky majú k dispozícii aj 
mobilné lôžka, aby dokázali v maximálnej možnej miere vyhovieť sprevádzajúcim rodičom 
hospitalizovaných detí. 

Pre ministerstvo zdravotníctva SR je pacient na prvom mieste, detský pacient obzvlášť. Sme 
pripravení sa zaoberať všetkými reálnymi predloženými návrhmi a diskutovať možnosti riešenia. 

 


