
КУЋНИ РЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА
У просторијама одељења и служби „Опште болнице Кикинда“, Кикинда, болесници су дужни да својим понашањем 
и  поступцима  не  ометају  рад  здравствених  радника  и  не  узнемиравају  остале  болеснике.  Болесницима,  
здравственом и другом особљу Опште болнице, забрањено је:

• бацање отпадака по просторијама одељења служби и у кругу,
• оштећење и прљање ствари датих на употребу, као и просторија одељења и служби Опште болнице,
• гажење травњака, гажење и кидање цвећа и украсног шибља,
• коцкање и друге игре које се играју у новац, свађе и туче,
• галама и  бука  у  болесничким  собама,  чекаоницама,  ходницима  и  другим  просторијама  Опште 

болнице,
• изношење инвентара и друге имовине из Опште болнице,
• уношење опасних  ствари  и  штетних  материја  (лакозапаљиве,  експлозивне  материје,  ватрено  и 

хладно  оружје  и  друге  штетне  ствари)  које  могу  довести  у  опасност  и  угрозити  животе  лица  и 
имовину

• уношење алкохолних пића и опијање, пушење,
• као и свако друго понашање, којим се ремети ред и мир и наноси штета Општој болници.

Болесници и друга  лица за  време свог  боравка у  просторијама Опште болнице,  дужни су  да чувају 
имовину Опште болнице.

Сваки однос  према имовини,  који  има за  последицу  материјалну  штету,  утврдиће  се  записнички,  а  
починитељ штете мора насталу штету надокнадити.

За време лечења у болници, болесници се морају придржавати радног реда:
• мерење температуре, устајање и лична хигијена покретних болесника              5.00 до 7.00h
• буђење, спремање и лична хигијена непокретних болесника                                6.00 до 7.30h
• доручак болесника                                                                                                               7.30 до 8.00h
• главна визита                                                                                                                       8.00 до 10.00h
• ручак                                                                                                                                     11.30 до 12.30h
• вечера                                                                                                                                   17.00 до 17.30h
• лична хигијена пре спавања покретних и непокретних болесника                     18.00 до 20.00h

• обавезан ноћни одмор:
• за време зимског периода                                                                                 21.00 до 5.00h
• за време летњег периода                                                                                   22.00 до 5.00h

       
           За време визите, сви болесници су обавезни да се налазе у болесничким креветима, о чему се стара  
главна одељенска сестра.
         У току дана, током целе године, дневни одмор траје од 13.00 до 15.00 часова. У летњем периоду,  
покретни болесници могу да напусте болеснички кревет и да се прошетају по парку од 15.00 до 17.00 сати, а  
зими  да  бораве  у  просторији  намењеној  за  одмор.  За  време  ноћног  одмора  болесници  не  смеју  да 
напуштају одељење.
         Посете болесницима дозвољене су сваког дана од 15-16h, а викендом и за време државних празника 
од  14-16h.  Посетиоци  су  обавезни  да  се,  са  болесницима,  задржавају  у  просторијама  намењеним  за 
посете.Ако се  посета врши у  болесничким собама,  посетиоцима је забрањено да седе на болесничким 
постељама. Болесника, истовремено, може посетити 2 посетиоца у болничкој соби.
         Доношење  хране  болесницима,  дозвољено  је  само  по  врсти  и  количини  коју  одреди  лекар. 
Медицинска сестра је дужна да преконтролише донету храну и да је врати посетиоцу, уколико храна не 
одговара здравственом стању болесника.


