
Pripravený učiť sa!
Lekárska kontrola dieťaťa v 30. mesiaci
Pripravte Vaše dieťatko na škôlku a život

Slovak



Čo kontrola zahŕňa?
Kontrola „Pripravený učiť sa“ je krátka návšteva poskytovateľa zdravotníckej 
starostlivosti, ktorá bude trvať 30 až 40 minút. Poskytovateľ zdravotníckej 
starostlivosti Vám položí niekoľko otázok o vývoji reči a správania Vášho 
dieťatka. Zároveň budete mať príležitosť prekonzultovať všetky otázky, ktoré 
máte ohľadom zdravia Vášho dieťatka.

Kto by mal dieťa sprevádzať? 
Táto kontrola je pre Vaše dieťa veľmi 
dôležitá a preto by sa jej mal zúčastniť 
hlavný opatrovník dieťaťa. Poskytovateľ 
zdravotníckej starostlivosti totiž bude 
skúmať vývoj dieťaťa a hlavný opatrovník 
je najlepšou osobou, ktorá dokáže 
odpovedať na všetky otázky.

Prečo bola môjmu dieťaťu ponúknutá 
kontrola „Pripravený učiť sa“?
Vaše dieťatko bude mať čoskoro 30 mesiacov a nové vládne 
usmernenie odporúča, aby všetky deti v tomto veku prešli 
kontrolou zdravia a vývoja. Kontrola bola navrhnutá tak, aby 
zaistila čo najlepšie zdravie a vývoj Vášho dieťaťa a zároveň 
zabezpečila, že dieťa je pripravené na výučbový proces v 
škôlke a neskôr v škole.



Čo sa stane, ak moje dieťa 
potrebuje pomoc?
Ak budú zistené akékoľvek ťažkosti, poskytovateľ 
zdravotníckej starostlivosti s Vami prediskutuje ponúkané 
podporné opatrenia na prípravu dieťaťa na škôlku. K týmto 
opatreniam môžu patriť jednoduché zmeny, ktoré môžete 
zaviesť v domácom prostredí na podporu vývoja dieťaťa. 
Následne môžete absolvovať ďalšiu návštevu poskytovateľa 
zdravotníckej starostlivosti na zhodnotenie výsledkov. 
Poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti môže tiež 
vyhľadať pomoc iných špecializovaných lekárov, ktorí pomôžu 
pripraviť Vaše dieťa na výučbu.

Ako sa ukazuje, táto kontrola môže tiež zlepšiť možnosti Vášho dieťaťa v škole 
a neskôr v živote. Uvedomujeme si, že účasť na tejto kontrole môže byť pre 
zaneprázdnených rodičov a opatrovateľov zložitá, ale chceme, aby bolo Vaše 
dieťa pripravené na škôlku a vy predsa chcete to najlepšie pre Vaše dieťa.

Podrobné údaje o termíne sú zahrnuté v liste priloženom k tomuto letáku. 

V prípade problémov kontaktujte poskytovateľa 
zdravotníckej starostlivosti pomocou kontaktných 
údajov uvedených v liste, aby ste si dohodli nový termín 
kontroly.



V prípade záujmu o bližšie informácie, kontaktujte: 
Public Health Resource Unit

Telefónne číslo 0141 201 4915
www.nhsggc.org.uk/phru
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