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Поштовани,
У случају потребе за стационарним лечењем
указујемо Вам да се пријем може обавити у хитним
стањима у било које време дана или ноћи или код
планиране хоспитализације у време заказано за
вршење интервенције.
Све процедуре пријема се одвијају на једном
месту у Служби за максилофацијалну хирургију са
стационаром на Клиници за стоматологију Ниш.
Поштујте заказано време пријема и понесите
све потребне документе и ствари!
Препоручујемо да за пријем у болницу
донесете следеће ствари:
пиџаму/спаваћицу са
пресвлаком, рубље ; хигијенски прибор, пешкир;
папуче; бројеве телефона блиских рођака; марамице
(влажне, папирнате); новине, књиге, укрштене речи;
све лекове које сте пили код куће.
Поред кревета биће Вам обезбеђена мала
наткасна са фијоком.Молимо да понесете само
неопходне ствари.
НЕ НОСИТЕ ВРЕДНОСТИ (накит, велике
суме новца и сл.)!
ЛЕКОВИ које ћете добијати у болници биће
Вам прописани од стране наших доктора.
Упут за болничко лечење
Упут за болничко лечење, који Вам је
неопходан, понети са собом приликом заказаног
пријема у болницу. Уколико до изласка болесника
из болнице не доставите упут за болничко лечење,
болница ће бити принуђена да Вам испостави рачун
за целокупно лечење, који се пре изласка мора
платити или приложити средство обезбеђења
наплате.

Пријем болесника на лечење
Приликом пријема, врши се купање и
пресвлачење, предаја личних ствари и одеће
одговорном лицу на Клиници које ће предате ствари
закључати у гардеробер а пацијенту кључ.
Обавезе лица примљеног на лечење
Пацијентима је забрањено 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.
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.
Пиџаме/спаваћице и постељина се мења
једном недељено, а по потреби и чешће.
Исхрана болесника
Врсту, количину и квалитет хране
болесницима одређује ординирајући-собни 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
Посете болесницима су дозвољене сваког
дана од 15,00 - 16,30 часова.
Посете у болесничким собама су
најстрожије забрањене.
Грађани су дужни да Клиници надокнаде
штету коју учине док се налазе у посети болеснику.
Отпуст болесника
Отпуст болесника врши се радним даном
до 13,00 часова, а по потреби и у току целог дана.
По пријему отпусне листе, болесник се
раздужује са болесничким вешом и дужан је да
испразни ормарић са својим стварима и врати кључ

МОЛИМО СВЕ ПАЦИЈЕНТЕ ДА СЕ
ПРИДРЖАВАЈУ КУЋНОГ РЕДА!
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О КУЋНОМ
РЕДУ НАЛАЗИ СЕ НА ВИДНИМ
МЕСТИМА НА КЛИНИЦИ

