Vážení rodičia, milí žiaci,
škole záleží na dobrom zdraví našich žiakov, zvlášť v období pandémie, preto Vám ponúkame
v rámci dobrých vzťahov a spolupráce s Národným ústavom detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb možnosť liečebného pobytu , zdarma pre žiaka s potvrdenou diagnózou.
Zápaly dýchacích ciest sú jedným z najčastejších ochorení v detskom veku.
Jednoduché zápaly dýchacích ciest sú pomerne ľahko liečiteľné, ak sa však aplikuje nevhodná
samoliečba, alebo zápaly postihnú ľudí so zníženou imunitou môžu mať závažnejšie zdravotné
dôsledky.
Nepodceňujte zdravie Vašich detí a navštívte naše zariadenie :)
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb patrí k slovenskej špičke v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti zameranej na liečbu respiračných, alergických i nealergických ochorení
dýchacích ciest a pľúc, chronických ochorení na dedičnom podklade a tiež pridružených ochorení.
Liečime nasledovné diagnózy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opakované zápaly dýchacích ciest
bronchiálna astma
alergická rinitída (alergická nádcha)
atopická dermatitída (kožný ekzém)
potravinová alergia
cystická fibróza
obštrukčná a neobštrukčná bronchitída
pneumónia (zápal pľúc)
tuberkulóza
laryngitída (akútny zápal hrtana)
gastroezofageálny reflux
poruchy dýchania počas spánku (syndróm obštrukčného spánkového apnoe)
cystická fibróza

Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
Zabezpečujeme komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu
diagnostiku pre deti vo veku od 0 do 18 rokov + 364 dní.
Dieťa môže prísť na pobyt v sprievode rodiča, rodinného príslušníka, bez ohľadu na vek dieťaťa.
Zdravotná starostlivosť dieťaťa je plne hradená zdravotnou poisťovňou.
Za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí len sprievodca podľa aktuálne
platného cenníka.
Ako postupovať?
Neváhajte navštíviť Vášho lekára a požiadajte ho o vypísanie liečebného návrhu .

Dieťa môže byť prijaté na pobyt na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast (VŠZP,
UNION), alebo odborného lekára – pneumológa, imunoalergológa (zdravotná poisťovňa Dôvera) , v
ktorého starostlivosti dieťa je, alebo formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia.
Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt sa po vyplnení zasiela poštou priamo na adresu ústavu.
Po obdržaní návrhu, Vás budeme spätne telefonicky kontaktovať a dohodneme sa na podmienkach
nástupu k nám na pobyt.
Výchovno-vzdelávací proces
V našom zariadení poskytujeme deťom v predškolskom a školopovinnom veku vzdelávanie počas
hospitalizácie v Základnej škole s materskou školou priamo v budove Národného Ústavu detskej
tuberkulózy a s respiračných chorôb.
Dochádzka dieťaťa sa priamo odvíja od režimu na oddelení a naplánovaných procedúr počas pobytu.
Školopovinným deťom zabezpečujeme výučbu prostredníctvom prezenčného alebo online
vyučovania. Výber vyučovacej metódy závisí od aktuálne platných nariadení v„ kmeňovej škole“,
ktorú žiak navštevuje v mieste bydliska.
Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii individuálna online výučba prebieha cez virtuálnu,
bežne dostupnú platformu, napr. Zoom za pomoci našich pani učiteliek, ktoré asistujú žiakom a v
prípade potreby učivo do vysvetľujú.
Prosíme, aby si žiaci so sebou doniesli vlastné učebnice a učebné pomôcky. Samotné triedy sú
vybavené novým, moderným školským zariadením, kde samozrejmosťou sú notebooky, tablety,
interaktívne tabule, DVD prehrávače, televízia či rádio. K zapožičaniu sú aj slúchadla, pre potreby
online vyučovania.
Uvedomujeme si aj potrebu starostlivosti o zdravie, kvôli ktorému deti do našich zariadení
prichádzajú. Venujeme sa teda hlavne dychovým cvičeniam, pohybovým hrám, turistickým
vychádzkam, olympiádam, využívame ihriská a detské preliezačky v areáli.
Spojte príjemné s užitočným a doprajte svojim deťom oddych a zdravie v tatranskej prírode a zároveň
nezameškajte školské povinnosti!
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Radi Vám pomôžeme!
Web: www.nudtarch.sk
E-mail: info@nudtarch.sk
Mobil: 0911 907 906

