
                                                                                                                                                       

07 : 00                   
Обављање личне хигијене
07 : 00 - 07 : 45    
Узимање узорака за испитивање              
08  :00 - 09 : 00    
Доручак
08 : 15 - 13 : 00    
                                                                                                                                              

12 : 30 - 13 : 30    
Ручак
15 : 00 - 16 : 00    
Термин посете радним данима                          
14 : 00 - 16 : 00    
Термин посете викендом и 
празницима
17 : 45 - 18 : 30    
Вечера
21 : 00                   
Ноћни одмор

Напомена: 
Ужина у 10:00 и 16:00  за децу 
и дијабетичаре;
Деци  испод 10 година није 
дозвољена посета.

На основу одредбе члана 21. Закона о јавним службама Управни одбор  ИОХБ ”БАЊИЦА” је донео:

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

1. Употреба алкохола и наркотика
2. Пушење у свим просторијама болнице као и у кругу 
болнице
3. Играње карата и осталих игара у новац
4. Стварање буке
5. Улазак у кухињу, амбуланте, ресторан и остале службене 
просторије Института
6. Унос хране, алкохола и наркотика. Дозвољен је унос једино
флаширане воде и мале количине сувог кекса 
7. Излазак из круга болнице у току болничког лечења 
8. Коришћење отвореног пламена у просторијама болнице
9. Уношење оружја и било каквих запаљивих, експлозивних 
или других опасних направа или хемикалија, које могу да 
угрозе здравље или живот других пацијената/особља
10. Довођење животиња у просторије болнице
11. Давање награда или новца здравственим и другим 
радницима
12. Уношење лако кварљивих намирница (млеко и млечни 
производи, месо, и сл.)

                                                     II – КУЋНИ  РЕД ЗА ДЕЦУ

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО:

1. Доношење неприкладних играчака, а друге ствари се могу 
доносити изузетно по одобрењу начелника одељења
2. Уношење хране
3. Борављење у болничком парку, као и друга разонода - 
одобравају се само у одређено време и то по предлогу начелника 
одељења или одељенског лекара
4. Прекобројне и прековремене посете, посебно код теже болесне 
деце
5. Остављање светла након 20ч за предшколску децу, односно 
након 22ч за школску децу
6. Оштећење болничког инвентара; У случају да до истог дође, 
одговорност сноси лице које је било дужно да се стара о детету
7. Трчање по ходницима, собама и прављење нереда
8. Бацање отпадака по собама, ходницима, кроз прозор у 
двориште 

III – КУЋНИ РЕД ЗА ПОСЕТИОЦЕ

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО:

1. Посета ван одређеног времена радним данима, односно недељом
и празником. Могућа је уз дозволу начелника
2. Седење на кревету пацијента у току посете
3. Долажење у већем броју у посету пацијенту
4. Остајање у болесничкој соби за време неге пацијента (превијање 
и сл.)
5. Довођење деце предшколског узраста у посету
6. Стварање буке и галаме
7. Оштећење просторија, опреме и болничких помагала
8. Пушење, као ни коришћење отвореног пламена
9. Уношење оружја и свих других опасних предмета или штетних
хемикалија
10. Увођење животиња
11. Бацање отпадака изван канти за смеће
12. Уношење лако кварљивих намирница. Од хране је дозвољен унос
једино флаширане воде и мале количине сувог кекса
13. Паркирање возила изван предвиђених паркинг места за 
посетиоце

ОБАВЕЗНО ЈЕ:

1. Поседовање прибора за личну хигијену 
и одржавање исте
2. Поштовање лекарских упутстава у 
погледу лечења
3. Поштовање лекарских визита
4. Поштовање одговарајућих дијета 
исхране које су саставни део лечења
5. Адекватно понашање којим се доприноси 
чистоћи, уредности и лепом изгледу болнице
6. Чување простора, опреме и помагала која се користе
7. Паркирање возила на предвиђеном болничком 
паркиралишту, при чему треба водити рачуна о слободи 
пролаза других возила
8. Поштовање мира других пацијената, у случају гледања
телевизије или слушања радија, када је потребно одобрење
начелника одељења
 НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО:

I – КУЋНИ РЕД ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
ДАН У БОЛНИЦИ:

Лекарска визита, дијагностички
и терапеутски поступци

Заведено 11.08.2015. под бројем i-6/272

Стручно тело за лекове, квалитет и 
поступак акредитације


