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 КУЋНИ РЕД КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 

СЛУЖБА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ ХИРУРГИЈУ СА СТАЦИОНАРОМ 

Поштовани пацијенти,  

Поред права која су вам загарантована Законом о здравственој заштити, дужни сте да се придржавате Кућног реда. Поштовање кућног реда омогућује 

добру сарадњу између вас и особља које вас лечи. Извод из Кућног реда налази се у свакој болесничкој соби на видном месту. Уколико нисте у 

могућности да га прочитате или разумете, замолите неког од запослених са Клинике да вам појасни.  

Хвала на разумевању! 

 
Пријем болесника на лечење 

Лице примљено на болничко лечење мора да прође санитарну обраду (купање и пресвлачење) пре него што се упути на 

стационарни део Клинике. Након тога, врши се предаја личних ствари и одеће одговорном лицу на Клиници које ће предате 

ствари закључати у гардеробер а пацијенту кључ.  

Ако је лице на Клинику стигло без свести и/или без пратиоца, о личним стварима и стварима од вредности које су затечене у 

поседу тог лица сачиниће записник трочлана комисија а потписаће га одговорна сестра Службе. Након састављања записника, 

ствари ће бити закључане у посебан ормарић 

Лице које је примљено на стационарно лечење уз кључ од ормарића са личним стварима добија на употребу пиџаму/спаваћицу.  

Обавезе лица примљеног на лечење 

Пацијентима који су примљени на стационарно лечење забрањено је непотребно задржавање по ходницима, степеништу и 

другим просторијама на Клиници, као и улажење и самовољан боравак у службеним и радним просторијама Клинике.  

За време трајања стационарног лечења пацијентима Клинике је забрањено: 

- викање, лупање, певање, свирање, свако друго нарушавање реда, мира и тишине у болесничким собама и радним 

просторијама Клинике; 

- сушење рубља у болесничким собама, на прозорима и у другим просторијама Клинике; 

- уношење и употреба хране и алкохола, пушење, употреба решоа, вентилатора и грејалица, оштећење имовине и 

инвентара Клинике.  

Уколико настане оштећење имовине и инвентара Клинике услед намерног или крајње непажљивог понашања болесника, биће 

дужан да насталу материјалну штету надокнади Клиници.  Пацијенти не смеју својим присуством или на други начин да ометају 

или спречавају особље Клинике да одржавају чистоћу и хигијену у болесничким собама и другим просторијама Клинике.  

За време трајања визите и давања терапије, пацијенти су дужни да се налазе у својим болничким собама.  

Хигијена и нега болесника 

Јутарња тоалета се обавља до 7 часова сваког дана.  

Пацијенти се купају по потреби, а најмање два пута недељно.  

О хигијени непокретних болесника као и болесника који услед здравственог стања не могу да устају старају се 

болничари/медицинске сестре.  

Пиџаме/спаваћице и постељина се мења једном недељено, а по потреби и чешће.  

У циљу контроле придржавања Кућног реда, једном у току недеље спроводи се техничка визита коју врше начелник Службе, 

главна сестра Клинике и одговорна сестра Службе.   

  

Исхрана болесника 

Врсту, количину и квалитет хране болесницима одређује ординирајући-собни лекар. Болесник се може хранити само храном која 

му је одређена од стране надлежног лекара.    

Храна се болесницима сервира по болесничким собама, а болеснике који нису у стању сами да узимају храну хране 

болничари/медицинске сестре. Пре давања хране болесницима, храну пробају одговорна сестра Службе и дежурни лекар. 

Исхрана болесника врши се три пута дневно, по следећем распореду:  

Доручак 7,30-8,30 часова 

Ручак 12,00 -13,30 часова 

Вечера 18,00 – 19,00 часова 

Одмор и опоравак болесника 

Болесници за време трајања лечења проводе време у болесничким собама.  

Посете болесницима су дозвољене сваког дана од 15,00 - 16,30 часова.  

Посете у болесничким собама су најстрожије забрањене.  

За време посете, грађани су дужни да пазе на чистоћу, ред и мир, да се уздржавају од изазивања свађа и нереда, пушења, 

уношења и употребе алкохола, ометања здравствених радника у пружању неге пацијентима и обављању свакодневних послова.  

Грађани су дужни да Клиници надокнаде штету коју учине док се налазе у посети болеснику.  

Обавештење о здравственом стању болесника 

Члановима породице/породичног домаћинства даје се информација о здравственом стању болесника приликом посете или на 

захтев лица. 

Отпуст болесника 

Отпуст болесника врши се радним даном до 13,00 часова, а по потреби и у току целог дана када је: завршено лечење, када 

болесника треба преместити у другу здравствену установу на даље лечење, на лични захтев болесника, на захтев 

родитеља/стараоца болесника уколико је малолетан или не може да се стара о себи, као и због непридржавања кућног реда 

Клинике.  

О отпусту болесника због непридржавања кућног реда Клинике, на предлог начелника Службе, одлучује директор Клинике.  

Болеснику се при отпусту са Клинике даје отпусна листа коју потписује ординирајући лекар, начелник Служе и директор 

Клинике.  

По пријему отпусне листе, болесник се раздужује са болесничким вешом и дужан је да испразни ормарић са својим стварима и 

врати кључ. 

 

Цитиране одредбе су преузете из Правилника о кућном реду Клинике за стоматологију Ниш који је усвојио Управни одбор Клинике за 

стоматологију Ниш. 

 


