
Dragi roditelji, 

ove upute namijenjene su Vama koji ćete boraviti uz svoje dijete u bolnici tijekom 24 sata, a 

pisane su kako bi Vašem djetetu i Vama olakšale boravak u bolnici i učinile ga što ugodnijim. 

Znamo da ste jako zabrinuti kada je Vaše dijete bolesno, a osobito onda kada bolest zahtijeva 

ostanak djeteta u bolnici. Uvjeravamo Vas da ćemo učiniti sve da oporavak bude brži, a 

hospitalizacija traje što kraće. 

Vi ste najpotrebniji svojem bolesnom djetetu, stoga Vas molimo za suradnju, strpljenje, 

razumijevanje i partnerski odnos. Cjelokupno osoblje Klinike potrudit će se svojim znanjem i 

stručnošću umanjiti Vaš strah i zabrinutost te adekvatno odgovoriti na tjelesne, emocionalne i 

razvojne potrebe Vašeg djeteta. 

Nadamo se da ćemo opravdati Vaše povjerenje. 

  

UVJETI SMJEŠTAJA 

Liječnik i medicinska sestra koji primaju dijete u bolnicu upoznat će Vas s uvjetima i 

detaljima smještaja. Molimo Vas da se tijekom boravka u bolnici pridržavate kućnog reda 

bolnice, poštujući potrebe sve bolesne djece, ne ometajući njihovo liječenje i oporavak. 

KADA RAZGOVARATI S LIJEČNIKOM 

Prilikom primanja u bolnicu saznat ćete ime liječnika i odjelne sestre koji će skrbiti za Vaše 

dijete. Vrijeme davanja liječničkih informacija o stanju djeteta dogovorit ćete s odjelnim 

liječnikom. Za pitanja vezana za brigu o djetetu i planu pretraga tijekom dana obratite se 

nadležnoj medicinskoj sestri. 

ŠTO PONIJETI U BOLNICU 

Preporuča se ponijeti nekoliko omiljenih djetetovih stvari, sredstva za osobnu higijenu djeteta, 

spavaćicu/pidžamu, ugodnu dnevnu odjeću, kućne papuče za roditelja i dijete. Odjel  nema 

mogućnosti odgovarati za izgubljene ili ukradene osobne stvari. 

KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI 

24-satni boravak roditelja uz dijete na Klinici podrazumijeva edukaciju i aktivno sudjelovanje 

roditelja u higijeni i hranjenju djeteta, te pratnji kod bolničkih pretraga, o čemu će Vas 

informirati bolničko osoblje. Kako bi se smanjio stres djeteta, preporučamo da provodite 

vrijeme s djetetom u igri i zabavi, naravno ako to dopušta djetetovo zdravstveno stanje. 

SIGURNOST 

Vrlo je važno osigurati sigurnost vašeg djeteta. Stoga vas molimo da svaki put kada ostavljate 

malo dijete u krevetu da podignete ogradu kreveta i o vašem odlasku obavijestite sobnu sestru 

koja je nadležna za sobu vašeg djeteta. Osim toga, obavezno podignite ogradu kreveta kada 

vaše dijete spava jer je jedan trenutak nepažnje dovoljan da dijete padne iz kreveta i ozlijedi 

se.  



MOGUĆI PRIJENOSI INFEKCIJA 

Prijenos infekcija u bolnici je puno veći nego u  drugim uvjetima, čak i u najsuvremenijim 

zemljama svijeta i teško ga je spriječiti. Stoga je vrlo važno da se pridržavate sljedećih mjera: 

-          prilikom dolaska u bolnicu obavezno operete ruke 

-          uz jedno dijete smije boraviti samo jedan roditelj 

-          ukoliko ste vi akutno bolesni nemojte dolaziti u posjetu 

-          molimo vas da ne dirate drugu djecu 

KAKO IZGLEDA DAN U BOLNICI 

Obzirom na organizaciju boravka i rada, molim Vas da do 7 sati ujutro ustanete, pospremite 

krevet, obavite osobnu higijenu te odjenete prikladnu odjeću. Nakon toga slijedit će 

primopredaja službe, te liječnička vizita. Zbog higijenskih razloga u kućnim papučama 

boravite isključivo unutar odjela. Molimo da pranje svoje odjeće organizirate izvan bolnice.  

KAKO JE ORGANIZIRANA PREHRANA U BOLNICI 

Budući da roditelj tijekom 24-satnog boravka s djetetom u bolnici dobiva 3 obroka, nije 

predviđeno pripremanje gotovih jela na odjelima ili čajnim kuhinjama. Na nekim odjelima na 

raspolaganju su aparati za pripremu napitaka, mali hladnjak i mikrovalna pećnica. Doručak se 

poslužuje u 8 sati, ručak u 12 sati, a večera u 18 sati. Pola sata nakon posluživanja obroka 

posuđe i ostatke jela pospremiti će osoblje odjela. 

AKTIVNOSTI U BOLNICI 

U okviru odjela organizirana je  igraonica za djecu, u kojoj će djeca boraviti pod nadzorom 

stručnog osoblja.. 

KAKO SU ORGANIZIRANI POSJETI? 

Dopušteni su posjeti članova uže obitelji, tako da uz dijete u sobi bude najviše jedan 

posjetitelj. Molimo da se iz zdravstvenih razloga druga djeca ne dovode u posjet. Također 

molimo da u posjete ne dolazite bolesni (napr. prehlada, probavne smetnje, osip i sl.) 

JE LI DOPUŠTENA UPORABA MOBILNIH APARATA? 

Vlastita odgovornost za uređaje. 

PUŠENJE JE STROGO ZABRANJENO u svim prostorima OŽB  Požega 

Ako se pojave nejasnoće vezane za postupke s Vašim djetetom ili uz upute o Vašem boravku, 

sa zadovoljstvom ćemo razgovarati s Vama. 

Sa željom da Vaše dijete što prije ozdravi i vrati se kući, zahvaljujemo na suradnji. 


