
ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ 

Овим правилником регулише се боравак и понашање корисника здравствене заштите и 
грађана за време коришћења здравствене заштите у Регионалној општој болници „Ваљево“ у 
Ваљеву.  

- За време боравка у регионалној општој болници корисници односно грађани, радници 
болнице као и друга лица дужни су да се понашају према одредбама овог Правилника.  

- Корисницима и др. лицима забрањено је, најстрожије, пушење у собама и ходницима.  
- Болесницима се најстрожије забрањује употреба алкохола.  
- Корисници и друга лица не смеју својим присуством или на други начин ометати или 

спречавати раднике болнице да извршавају своје послове и радне задатке.  
- Материјалну штету коју корисник или друго лице причини болници дужан је да ту штету и 

надокнади.  
- Болничко особље и болесници дужни су да најсавесније пазе на одржавање реда у свим 

просторијама и у кругу болнице.  
- Строго је забрањено бацати отпатке по собама, ходницима, дворишту као и прљање и 

загађивање истих на било који начин. Нарочита пажња мора се обратити на одржавање 
чистоће у клозетима и купатилима у која се не смеју бацати никакви отпаци, јела, хартије и 
др.  

- При пријему у болницу болесници предају своје ствари уз реверс. Од својих ствари могу 
задржати само прибор за личну хигијену, а од осталих ствари могу задржати само оне које 
им одобри начелник одељења.  

- Свим радницима болнице забрањено је да на одељења уводе цивилна лица ради обављања 
посета у времену које није одређено за посете.  

- Забрањено је вршити амбулантне прегледе на одељењима. Прегледи се морају обавити у 
згради поликлинике у специјалистичким амбулантама.  

- Посета болесницима дозвољава се свакодневно од 15 – 16 часова, а недељом и државним 
празницима од 14 -16 часова. Ванредна посета болесника може се дозволити у изузетним 
случајевима сем неуропсихијатријских болесника где ће посету регулисати ова служба 
према својим специфичним условима.  

- Посете у породилишту су забрањене.  
- Посете на дечијем одељењу обављаће се у холу испред дечијег одељења.  
- На инфективном и кожно-венеричном одељењу посете се могу обављати преко шалтера.  
- Пратиоцима болесника на инфективном,  кожно-венеричном и дечијем одељењу забрањен 

је излазак са одељења.  
- Сва обавештења о стању болесника даваће лекар или овлашћено лице од стране начелника 

службе, у времену од 13 – 14 часова усмено или телефоном на 295-295. 
- Посетиоци болесника морају пазити на ред и чистоћу, приликом посете не смеју реметити 

мир болесника. Седење посетиоца на болничким креветима најстрожије је забрањено.  
- Код једног болесника не може истовремено бити више од два посетиоца.  
- Код тешких болесника посете се могу забранити и ограничити како у погледу времена тако 

и у погледу броја посетилаца о чему одлучује начелник службе. 
- Деци испод 10 година забрањује се посета болесницима.  
- Од 22 часа је гашење светла у болничким собама осим у случајевима потребе посла.  
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Ваљево 



                                                                                                               др Зоран Ђурић 


