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V rámci historického výskumu z primárnych zdrojov je 

v príspevku spracovaná problematika návštev pacientov príbuznými  

medzivojnovom období. 

Začiatkom 30. rokov 20. storočia sa v nemocniciach začali 

budovať tzv. hovorne – miestnosti pre návštevy. Tieto slúžili jednak 

na stretnutia chorých so svojimi blízkymi, ako aj miesta pre 

informovanie sa príbuzných o zdravotnom stave pacientov. Samotné 

návštevy príbuzných v zdravotníckych zariadeniach sa v tej dobe 

riadili presnými pravidlami. Tieto pravidlá boli zamerané na správanie 

sa návštev v konkrétne stanovených návštevných hodinách. 

Návštevné hodiny boli podriadené jednak požadovanému kľudu pre 

pacientov a jednak v prospech nerušenej a neprerušovanej práce 

lekárov a ošetrovateliek. Mnohé informácie o pacientovi lekári 
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neoznamovali, nakoľko tieto boli súčasťou lekárskeho tajomstva. Do 

nemocnice nemali prístup osoby, ktoré by mohli chorého rozrušiť, 

osoby v podnapitom stave a návštevy mali zakázané tí pacienti, ktorí 

trpia kožnými, pohlavnými alebo infekčnými ochoreniami. Návštevy 

boli odporúčané len na krátku dobu a najviac tri osoby u jedného 

pacienta. Vypracované pravidlá obsahovali napr. odporúčanie 

priniesť chorým kvety pre radosť a napr. zakazovali nosenie pokrmov 

a nápojov chorému. Zdravotné ústavy v týchto rokoch mali za to, že 

návštevy príbuzných pôsobia v značnej miere na chorých pozitívne, 

pretože sú akýmsi spojovníkom medzi svetom chorých a vonkajším 

svetom zdravých. Treba si však uvedomiť aj to, že niekedy môžu 

pacientov rozladiť – a to najmä svojimi názormi, že v zdravotníckom 

zariadení nie je podľa nich všetko v poriadku. 

Ústavy mali veľkú snahu vychádzať návštevám v ústrety, 

nakoľko si uvedomovali, že práve názory návštevníkov v značnej 

miere ovplyvňujú imidž nemocnice.  

 

Príspevok je súčasťou projektu VEGA „Ošetrovateľská 

dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier 

Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia“, projekt č. 

1/0688/18 
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