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ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О КУЋНОМ РЕДУ  

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“ КОВИН 

 

Поштовани пацијенти, 

 

 За време Вашег лечења у Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“ Ковин у обавези сте да 

се придржавате Кућног реда.  

Правилник о кућном реду налази се на сваком одељењу болнице на видном месту. Уколико нисте у 

могућности да га прочитате или разумете, замолите медицинску сестру/техничара да Вам помогне. 

 

Ваше здравље је нама важно, оно је наш задатак и наша визија. 

 

Хвала на разумевању и сарадњи. 

 

 

Обавештења о Вашем здравственом стању током лечења, ординирајући психијатар може дати блиским 

члановима Ваше породице или другим лицима искључиво у директном контакту, уколико се Ви са тиме 

сагласите.  

 

Током боравка и лечења у установи, у обавези сте да: 

  

 Доприносите хигијени и чистоћи болесничке собе у коју сте смештени, као и хигијени других просторија које 

користите. 

 

 Не ометате или спречавате запослене да одржавају хигијену и чистоћу на одељењу и у Установи. 

 

  

Током овог лечења:  

 

 Имате право да се упознате са свим налазима који се односе на Ваше здравствено стање, у складу са 

прописима који уређују здравствену заштиту; 

 

 Бићете упознати са сваком изменом терапијског протокола, са којим је неопходно да се сагласите, тако што 

ћете сагласност потврдити својим потписом у индивидуалном плану лечења;  

 

 Имате право да се дописујете о свом трошку. У случају да постоји одлука Суда о ускраћивању дописивања, 

Ваша писма биће одложена у Ваш медицински досије; 

 

 Можете без ограничења и надзора упућивати поднеске правном заступнику,судовима, Заштитнику грађана 

или другим државним органима и међународним органима и организацијама за заштиту људских права; 

 

 Уколико немате новчана средства, можете се обратити Молбом Директору установе да Вам, о трошку 

Установе одобри слање поднесака; 

 

 Можете набављати књиге, часописе и друга средства јавног информисања; 

 



 Можете донети свој ТВ и радио-пријемник или користити друга средства комуникације, по одобрењу 

надлежног лекара и под условом да то не омета остале пацијенте, а у складу са могућностима Болнице, при 

чему болница не сноси никакву одговорност за евентуална оштећења ових апарата; 

 

 Пакети које будете добили док сте на болничком лечењу, биће прегледани од стране медицинске 

сестре/техничара у Вашем присуству у амбуланти; 

  

 Имате право на посете свакодневно у временском периоду од 12 до 18 часова; 

 

 Сходно члану 38. Закона о заштити лица са менталним сметњама привремено Вам се може ограничити право 

да примате посете, примате и шаљете писма и пакете, да телефонирате, пратите радио и телевизију, држите  

код себе предмете за личну употребу или да учествујете у верским активностима, уколико постоји основана 

сумња да, остварујући ова права, намеравате да прибавите оружје или психоактивне супстанце, да се 

договарате  о бежању из Болнице, да планирате  извршење кривичног дела или када то захтева Ваше  

здравствено стање; 

 

 Уколико Ви, или Ваш законски заступник сматрате да Вам је ускраћено право на здравствену заштиту, или да 

Вам је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области 

здравствене заштите или права која прописује Закон о заштити лица са менталним сметњама, можете поднети 

приговор здравственом раднику који руководи процесом рада, директору Болнице или 

саветнику за заштиту права пацијената. 

 

 

ТОКОМ ПРОЦЕСА ОСТВАРИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА)  

ОБАВЕЗНИ СТЕ  

 

1) да активно учествујете у заштити, очувању и унапређењу свог здравља; 

 

2) у потпуности и истинито информишете надлежног здравственог радника, односно здравственог сарадника о 

свом здравственом стању; 

 

3)придржавате се упутстава и предузимате мере прописане од стране надлежног 

здравственог радника, односно здравственог сарадника; 

 

За време лечења у болници забрањено је: 

 

- уношење алкохола, дроге, хемијски активних супстанци, намирница које се лако 

кваре; 

- уношење отровних материја, ватреног и хладног оружја, експлозивних направа 

материја и свега другог што на било који начин може угрозити безбедност и здравље 

пацијената и запослених. 

 

- викање, свађање, нарушавање реда и мира у болници; 

 

- оштећење имовине и инвентара болнице; 

 

- бацање отпадака ван места одређеног за то; 

 

-крађа и препродаја личних предмета или инвентара болнице; 

 

- коцкање и друге хазардне игре за новац и друге вредности. 

 

 

 

 



РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА 

 

 

 

- Устајање пацијената је у 6,30 сати; 

 

- Обављање јутарње тоалете је од 6,30 - 7,00 сати; 

 

- Сређивање болесничких соба од 7,00 - 8,00 сати, у организацији собног старешине и уз надзор медицинске 

сестре-техничара; 

 

- Јутарњи састанак стручног тима од 7,45 - 8,15 сати; 

 

- Визита од 8,15 - 9,00 сати; 

 

- Доручак и подела терапије од 9,00 - 9,30 сати; 

 

У периоду од 9,30 до 13,00 сати на одељењу се организују следеће активности: рад окупационе терапије, рад 

психотерапијских и социотерапијских група са психологом односно социјалним радником, састанци 

терапијске заједнице и други видови групног и индивидуалног рада са пацијентима; 

 

- Од 13-14 сати ручак и подела подневне терапије; 

 

- Од 14 до 15,30 сати поподневни одмор пацијената; 

 

- Од 15,30 до 16,00 сати сређивање болесничких соба; 

 

- У времену од 16,00 до 18,30 сати на одељењу се организују: едукативне групе самедицинском сестром-

техничарем, организована шетња и рекреативне активности пацијената; 

 

- Од 18,30 до 19,15 припрема за вечеру и вечера;  

 

- Од 19,15 до 21,00 сат организоване рекреативне активности на одељењу; 

 

- Од 21,00 - 21,30 подела вечерње терапије; 

 

- Од 21,30 - 22,00 сата вечерња тоалета пацијената; 

 

- Од 22,00 до 6,30 сати ноћни одмор. 

 

Током Вашег лечења на овом одељењу дужни сте да поштујете права других пацијената, утврђена овим 

кућним редом и Законом о заштити лица са менталним сметњама, који остварују здравствену заштиту у 

Болници. 

 

Такође сте у обавези да се у поступку остваривања здравствене заштите према здравственом раднику, односно 

здравственом сараднику, односите са поштовањем и уважавањем. 

 

Забрањено је ометање здравствених радника, односно здравствених сарадника, приликом пружања 

здравствене заштите. 

 

Ван болничког круга биће Вам дозвољен излаз уз писмену дозволу са Вашим именом, датумом издавања 

дозволе и часом изласка и временом повратка у Болницу, потписану од стране оридинирајућег лекара. Ову 

дозволу сте у обавези да покажете портиру на увид приликом изласка ван болничког круга.  

 

Уколико се током лечења свесно не будете придржавали дужности, будете испољавали манипулативно 

понашање, кршили  кућни ред Болнице, надлежни здравствени радник, односно здравствени сарадник, после 

претходног упозорења, може  Вам отказати пружање даље здравствене заштите, изузев хитне медицинске 



помоћи, о чему ће писмено обавестити  директора Болнице, а у медицинску документацију биће унети разлози  

за одбијање пружања даље здравствене заштите. 

 

 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ МОЖЕТЕ БИТИ ОТПУШТЕНИ СА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА 

 

 

- када се заврши  Ваше лечење, о чему иницијативу покреће надлежни лекар; 

 

- када се реализује Ваш превод у другу другу здравствену или социјалну установу; 

 

- на изричит захтев стараоца или чланова породице, уколико нема разлога за Ваше обавезно задржавање у 

психијатријској болници; 

 

-на изричит захтев породице или стараоца, с тим што је члан проодице/стараоц у  обавези да депонује свој  

потпис у Вашој историји болести да Вас из болнице изводе на сопствени захтев, а против савета лекара; 

 

-због теже повреде кућног реда, под условом да стручни тим одељења  процени да сте били свесни својих 

радњи и поступака. Одлуку о отпусту доноси начелник одељења; 

 

- на Ваш захтев, уколико не постоје разлози за задржавање у психијатријској болници, а притом сте пословно 

способни. 

 

Својим потписом, потврђујете да сте упознати са Кућним редом одељења и да сте се сагласили да ћете исти 

поштовати током болничког лечења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Датум:                                                                                                             Потпис пацијента 

 

       _______________________________                                                      _______________________________              

 

 

 


