Podmienky a pravidlá liečebného režimu v dennom stacionári
Vysokošpecializovaného odborného ústavu pre deti s poruchami
reči a učenia – Dialóg spol. s r.o. (ďalej len „Centrum Dialóg“)
Na liečebný pobyt do denného stacionára sú prijímané deti vo veku od 3 do 7 rokov (počas letných
prázdnin aj školské deti) na základe odporúčania našich ambulantných špecialistov. V prípade
odoslania inými zdravotníckymi pracovníkmi vyžadujeme aj výpis zo zdravotnej dokumentácie, resp.
správu z vyšetrení (psychológ, logopéd, neurológ...).
Na pobyt v stacionári sa odporúčajú predovšetkým deti, ktoré vyžadujú bezodkladnú, intenzívnu
a systematickú liečbu, resp. deti, pre ktoré je ambulantná starostlivosť nedostatočná. Výber pacienta
realizujú odborníci Centra Dialóg s prihliadnutím na aktuálny stav reči dieťaťa ako aj s prihliadnutím na
poradovník a platné zmluvné vzťahy so ZP.
Na liečbu neodporúčame deti, ktoré sú choré, imobilné, nedodržiavajú hygienické návyky a ktoré majú
závažnejšie psychické ochorenie.
Počas liečby dieťaťa sa uskutočňujú priebežné konzultácie terapeutov s rodičmi na ktorých sú im
poskytnuté rady a materiály na prácu doma, informácie o priebehu liečby a jej úspešnosti. Dôležitou
súčasťou liečby je aktívne zapojenie rodiča do terapie dieťaťa ako „koterapeuta“.
Liečebný pobyt trvá jeden mesiac, počas ktorého deti absolvujú skupinovú ale aj individuálnu terapiu
podľa príslušných korekčných programov (KP).Podľa aktuálneho stavu reči môže byť dieťa preradené
aj počas priebehu pobytu z jedného korekčného programu do iného typu KP.
Nakoľko na liečebný pobyt sú deti prijímané s cieľom absolvovať komplexný terapeutický program,
ktorého obsahom je okrem rozvoja reči a jazykových schopností aj rozvoj ostatných oblastí
psychomotorického vývinu (pozornosť, pamäť, motorika, symbolické funkcie, sociálne schopnosti),
ktoré s rečou súvisia a bývajú pri vývinových poruchách reči takmer vždy narušené je potrebné, aby
dieťa absolvovalo, podľa možnosti, ucelený program t. j. celý mesačný pobyt.
Dôvodom predčasného ukončenia liečby je zmena zdravotného stavu dieťaťa - akútne ochorenie
(najčastejšie respiračné), nedodržiavanie hygienických návykov a vážny adaptačný problém. Ak sa totiž
v priebehu liečby ukáže, že dieťa nie je schopné skupinovej terapie resp., že korekčný program
nezvláda môže byť z Centra Dialóg prepustené, čo však nevylučuje možnosť jeho opätovného prijatia
resp. pokračovanie v ambulantnej starostlivosti.
Pobyt dieťaťa v Centre Dialóg nie je možné zamieňať s návštevou MŠ. Prijaté deti sú riadne vedené
v zdravotníckom zariadení Centra Dialóg a vzťahujú sa na nich všetky povinnosti dodržiavania
liečebného režimu na podporu liečby určenej špecialistami. Prerušiť pobyt je možné len v prípade
návštevy lekára a to len na dobu nevyhnutnú na ošetrenie. Plánované ošetrenia alebo inak
odôvodnenú neprítomnosť dieťaťa musia zákonní zástupcovia vopred konzultovať s primárkou
(prípadne vedúcou denného stacionára) Centra Dialóg a o vykonanom vyšetrení doložiť potvrdenie
o návšteve (v niektorých prípadoch lekársku správu).
V prípade bezdôvodného nedostavenia sa do denného stacionára, bude dieťaťu pobyt aktuálne
ukončený a Centrum Dialóg si uplatní nárok na škodu spôsobenú predčasným bezdôvodným
ukončením pobytu. Podobne, ak dieťa ochorie, nie je možné mu počas choroby držať voľné miesto
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a musí byť zo stavu denného stacionára vyňaté. Po uzdravení môže byť jeho pobyt v dennom stacionári
opäť plánovaný.
Neprítomnosť dieťaťa je potrebné hlásiť vopred, najneskôr v deň pobytu. Dôvod neprítomnosti resp.
zmenu zdravotného stavu je potrebné oznámiť primárke (prípadne vedúcej denného stacionára)
Centra Dialóg. Odhlásenie zo stravy je možné len do 8. hod. dňa pobytu oznamom na recepcii.
Prevádzka v dennom stacionári je denne od 7.00 – 16.00 hod., s výnimkou dní pracovného pokoja a
sviatkov. V prípade, že dieťa ostane v dennom stacionári po prevádzkových hodinách bude
v starostlivosti vyhradeného terapeuta, ktorý telefonicky upozorní zákonných zástupcov na povinnosť
prevziať dieťa v prevádzkovom čase. V prípade opakovaného porušovanie tejto povinnosti budú
náklady na starostlivosť o dieťa znášať zákonní zástupcovia.
Dieťa odovzdáva a preberá z denného stacionára výhradne zákonný zástupca, resp. ním splnomocnená
osoba.
Do denného stacionára nie je prípustné nosiť vlastnú stravu, sladkosti a iné potraviny. Dieťa má
v dennom stacionári zabezpečenú trikrát denne stravu, jedálny lístok dodržiava nutričné hodnoty
predpísané pre detský vek.
Ak dieťa berie lieky je nutné o tejto skutočnosti informovať primárku (prípadne vedúcu denného
stacionára) Centra Dialóg a po dohovore s ňou lieky odovzdať príslušnému terapeutovi. V žiadnom
prípade sa lieky nesmú nechávať v skrinke dieťaťa. Podobne nie je vhodné, aby si deti nosili vlastné
hračky ani posteľné prádlo. Výnimka je možná v prípade, že dieťa má k spánku potrebu vlastného
predmetu (vankúšik, drobná hračka).
V prípade, že dieťa vykazuje známky ochorenia, kontaktuje primárka (prípadne vedúca denného
stacionára) zákonného zástupcu, aby vyzdvihol dieťa a odporučí ho k pediatrovi.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má byť prijaté na liečebný pobyt bude oboznámený s pravidlami
a podmienkami liečebného poriadku v dennom stacionári a svoj súhlas s nimi vyjadrí podpisom do
chorobopisu v deň nástupu liečby.
Podrobné informácie o liečebnom režime a obsahu liečebného pobytu dostanú zákonní zástupcovia na
prvom informačnom „rodičovskom“ stretnutí po prijatí dieťaťa na pobyt.
Tešíme sa na pobyt vášho dieťaťa v našom dennom stacionári.

Kolektív pracovníkov denného stacionára

Dialóg spol. s r.o.
Tehelná 26, 831 03 Bratislava, IČO: 35 695 030, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 11413/B
E-mail: recepcia@dialogzdravotnictvo.sk

