Národného registra tuberkulózy (podľa kritérií WHO sa za detského pacienta
pre tento účel považuje pacient do 15 roku veku). Zdravotnú starostlivosť však poskytujeme
pacientom s tuberkulózou až do veku neukončených 19 rokov.
Rozšírili sme činnosť aj v preventívnej oblasti a to v rámci respiračného a
kardiovaskulárneho programu pre deti - pacientov s obezitou, hypercholesteolemiou a astmou,
ev. inými respiračnými ochoreniami a tým možnosť napomôcť k zníženiu výskytu cievnych
a srdcových ochorení a cielenému riešeniu následkov obezity vo vzťahu k respiračným
ochoreniam.
Počas rokov existencie ústavu sa úspešne rozvíjala spolupráca vo vedeckovýskumnej
oblasti, ktorá začala najskôr s detským kardiocentrom v Prahe - Motole a pokračovala najmä
s poľským Instytutem Gruźlicy i Chorob pluc, Oddzial w Rabce Zdroju, 2. detskou klinikou
talianskej univerzity La Sapienza v Ríme a Grodnovskou oblastnou detskou klinickou
nemocnicou v Grodne v Bielorusku. Najužšia a najvýznamnejšia je spolupráca s Klinikou detí
a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM v Martine.
1. júna 2010 bola Zmluvou o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk –
kliník v zdravotníckom zariadení zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb JLF UK a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o.
Dolný Smokovec. Zriadenie kliniky považujeme za ocenenie našej doterajšej práce a zároveň
ako príležitosť podieľať sa na výučbe študentov JLF UK, ktorá má najvyšší kredit medzi
lekárskymi fakultami na Slovensku.
V rámci pregraduálneho štúdia prichádzajú na kliniku študenti 6. ročníka na
týždennú predštátnicovú prax. Od akademického roka 2012/2013 sa k nim pridali aj študenti
s anglickým vyučovacím jazykom. Prax je venovaná teórii, študentom sú prezentované nosné
témy z respirológie, ale aj z diagnostiky a liečby, s dôrazom na témy obsiahnuté
v štátnicových otázkach. Na teoretickú časť nadväzuje praktická časť praxe, ktorú študenti
absolvujú na lôžkových oddeleniach ústavu a jednotlivých oddeleniach SVaLZ. Na lôžkových
oddeleniach študenti absolvujú odbery biologického materiálu, na oddeleniach SVaLZ
absolvujú prax pri sonografickom vyšetrení a zavádzaní ph-metrických sond do ezofágu
v rámci vyšetrenia GER, prax na oddelení funkčnej diagnostiky dýchania, endoskopickom
oddelení (bronchologické pracovisko) i fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.
Výnimočnosť Národného ústavu potvrdzuje aj skutočnosť že sme jediným
akreditovaným pracoviskom, ktoré zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
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