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Извод из Правилника о кућном реду 
 

Поштованa/и, Ваше дете се прима у Институт на болничко лечење. Учинићемо све у најбољем интересу  
дететовог здравља. Молимо Вас да се у заједничком интересу придржавате свих савета медицинског особља и 

правила кућног реда. 

 
ПРИЈЕМ ДЕТЕТА У БОЛНИЦУ 

 
За редован пријем на болничко лечење неопходни су упут и оверена здравствена књижица.  

Понесите и претходну медицинску документацију детета.  
Молимо да понесете прибор за личну хигијену. 

Деца могу користити своју пижаму, кућни огртач, доњи веш, папуче. 
Дозвољено је  користити и личне књиге, часописе и играчке (без писка), подложне дезинфекцији. 

Молимо да ствари веће вредности не доносите у Институт, јер не можемо сносити одговорност за њих. 
Храна је обезбеђена, те је није потребно доносити. 

Врсту и количину хране коју ипак желите да донесете одобрава лекар, а контролише медицинска сестра.  
Конзумирање хране без савета медицинског одсобља може неповољно утицати на процес  

дијагностике и лечења. Жвакаће гуме није дозвољено доносити. 

 
ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

 
Дете до навршених 15 година живота, као и дете старије од 15 година живота, које је теже телесно или 
душевно ометено у развоју, односно код кога је због обољења или повреде дошло до губитка појединих 

телесних или психичких функција, због чега није у могућности да самостално обавља свакодневне активности, 
укључујући и дете са оштећењем слуха, вида и говора, за време стационарног лечења и медицинске 

рехабилитације има право на пратиоца кад је то медицински неопходно, у складу са законом. 
Пратиоцу је неопходан  посебан (оверен) Упут за пратиоца болесника. 

Пратилац који борави уз дете мора поштовати основне хигијенске норме - лична хигијена, редовно прање руку 
пре контакта са дететом, након коришћења тоалета, додиривања квака, телефона, руковања, лифта, итд. 

Исхрана пратилаца организује се по правилима одељења где се дете лечи. 
Забрањена је употреба дечјих кревета за спавање. 

Забрањено је самоиницијативно прегледање медицинске документације. 
Родитељ/законски заступник има право на увид у медицинску документацију, коју даје лекар. 

У собама није дозвољена употреба грејних тела и припрема топлих напитака (кафе, чаја). 
Забрањено је фотографисање свих делова Института, 

без прибављања одговарајуће сагласности руководиоца Института. 
Забрањено је тонско снимање и фотографисање пацијената, као и запослених у Институту,  

без посебног пристанка. 
Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и психоактивних супстанци у простору унутар објекта, 

као и у кругу Института. 

 
ПОСЕТЕ 

 
Посете пацијентима дозвољене су сваког дана од 13.00 до 15.00 часова. 

У посети могу бити највише две особе истовремено. Забрањено је да посетиоци седе на болничким креветима. 
Ванредну посету може одобрити руководилац радне јединице у оправданим случајевима. 

За време епидемије заразних болести, посета болесницима се забрањује и  
траје све док траје епидемија заразне болести. 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о здравственом стању пацијента се дају усмено (у личном контакту или телефоном) у времену од 

13.00 до 13.30 часова искључиво родитељу/законском заступнику, а не сваком члану породице понаособ. 

 
ОТПУШТАЊЕ ДЕЦЕ И ИЗДАВАЊЕ ОТПУСНЕ ЛИСТЕ 

 
Дете са болничког лечења и Отпусну листу са епикризом преузима родитељ/законски заступник, уз приказ 

личне карте или друге  идентификационе исправе са фотографијом у времену од 13.00 до 13.30 часова. 
 

Отпусну листу потребно је показати изабраном педијатру у Дому здравља. 
(Све речи наведене у мушком или женском роду подразумевају родове без дискриминације.) 
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