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Akým spôsobom môže 

byť pacient prijatý na 

hospitalizáciu? 

1. Formou "Návrhu na 

ústavné liečenie", 

ktorý vypíše 

ošetrujúci lekár, 

pneumoftizeológ a 

odošle do príjmacej 

kancelárie ústavu. 

Pacient bude pozvaný 

poštou. 

2. Akútne a neodkladné príjmy môžu byť 

dohodnuté telefonickým dohovorom medzi 

primárom príslušného oddelenia a ošetrujúcim 

lekárom. 

Pacienti na ambulantné vyšetrenie musia mať 

odporúčanie (výmenný poukaz) od ošetrujúceho 

lekára.  

Čo zobrať so sebou? 

1. Doklady (osobný preukaz, preukaz 

poistenca), prípadne aj ďalšie (preukaz 

práceneschopnosti, preukaz osoby zdravotne 

ťažko postihnutej, rozhodnutie okresného úradu 

o peňažnom príspevku na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov). 

2. Osobné veci: hygienické potreby, pyžamo, 

domáce oblečenie, papuče, oblečenie 

športového typu ev. teplákovú súpravu, 

vychádzkovú obuv. Vhodné je doniesť si aj 

lieky, ktoré dlhodobo pacient užíva.  

Niektoré ďalšie informácie. 

Za mierny doplatok je možné žiadať ubytovanie 

v nadštandardných izbách apartmánového typu 

(televízor, kuchyňka, kúpeľňa so sprchovacím 

boxom). V areáli ústavu je bufet, predajňa 

potravín a zmiešaného tovaru. V okolí 

liečebného 

pavilónu je 

udržiavaný 

ústavný park, 

ktorý možno 

využiť na 

prechádzky..  

Lydka 

 

KÚPOU NEZÁBUDKY PODPORÍTE 

 DUŠEVNE CHORÝCH ĽUDÍ 
 

     Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za 

duševné zdravie. Konajú sa 10. októbra, kedy je Svetový deň 

duševného zdravia. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o 

problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. 

     Kampaň je zameran{ na aktívnejšie zapojenie duševne 

postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života, ale aj 

osvetou, aby zdraví ľudia prekonali určité predsudky voči duševne 

chorým. Preto je súčasťou kampane aj téma soci{lneho začlenenie 

duševne chorých. Duševné poruchy na Slovensku sa týkajú takmer 

každého štvrtého občana. Najčastejším ochorením sú ťažké psychické depresie. Každý rok sa na 

Slovensku uskutoční približne 1,5 milióna psychiatrických vyšetrení, 

pričom m{ tento počet stúpajúcu tendenciu. 

     Počas Dní nez{budiek, ktoré sa stali symbolom Ligy za duševné 

zdravie, v uliciach 60 miest ponúknu dobrovoľníci na predaj symbolické 

modré nez{budky. Finančný výnos zo zbierky je venovaný na podporu 

projektov, ktoré pom{hajú vr{tiť ľudí s duševným ochorením do života, k 

pr{ci, či späť do rodín. Vlani sa v r{mci Dní nez{budiek vyzbieralo 2,7 

milióna korún. 

     Ja len podotýkam, že túto akciu sme neodignorovali a 10. októbra 2007 sa do popradských ulíc 

rozbehli aj naše baby zo školy a a ponúkali na predaj okoloidúcim modré nez{budky. 


