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Oвај информатор смо урадили управо за Вас који сте у ову Болницу
смјестили члана породице, сродника или пријатеља.
Циљ нам је да олакшамо међусобну комуникацију, како би што
ефективније радили, постигли бољу рехабилитацију и што бољу
психо-социјалну ремисију нашег пацијента.
Овај информатор представља доказ да су вам саопштене важне
информације о третману у овој Болници. Преузимање информатора се
потписује у историју болести пацијента.
Након што сте прошли процедуру пријема слиједе даље међусобне
обавезе и одговорности, како нас запослених тако и Вас самих
пацијената, али и сродника.
Врло је битно да знате:
-

Пацијент се може примити на лијечење у ову Болницу само уз
добровољни пристанак.

Болница за хроничну психијатрију не представља азил за
болеснике, како се то некада вјеровало, него је то болница за
продужено лијечење;
- Оптималан боравак у Болници је двије године. У том периоду
пацијент се лијечи и рехабилитује по смјерницама Клиничког
пута за хроничне психозе, што подразумијева редовно тимско
праћење свих аспеката функционисања пацијента: медицинског,
психолошког, социјалног и рехабилитационог.
- Пацијент може лично тражити отпуст у отворену средину, уколико
стручни тим процијени да је тај захтјев оправдан;

Одговорност пацијента за своје здравље је велика.
Обавезе сродника су такође велике.
Како би постигли што бољу организацију рада, ево обавеза којих се
требате придржавати:
Посјете пацијентима треба да се одвијају у просторији предвиђеној
за посјете у времену од 07h до 20h сваког дана.
- Пацијенти треба да поштују кућни ред Болнице, који могу
прочитати на одјељенима као и у пријемној амбуланти;
- У просторијама установе постоје ознаке гдје је дозвољено пушење.
Политику у вези са пушењем дужни смо поштовати сви.
- Електричне апарате у заједничким просторијама, пацијенти не
смију користити без надзора запосленика;
- Пацијенти не смију уносити у Болницу лијекове од куће, а да о
томе нису предходно обавијестили дежурног љекара или
медицинску сестру;
- Садржај пошиљке или пакета који је насловљен на пацијента биће
провјерен у присуству два службена лица, а затим уручен
пацијенту;
- О безбиједности личних ствари пацијената брине тим социјалних
радника. Вриједније ствари се могу оставити на чување код
социјалних радница, а могу се и лично задржати уколико се
процјени да нису опасне и уколико на томе инсистира пацијент
или сродник.
Љекари и медицинске сестре пружиће вам информације, у вези са:
-

-

болешћу и компликацијама које се могу десити;
мјерама опште хигијене;
провођењем процедура дијагностике и лијечења, начинима
примјене и могућим компликацијама код наведених процедура;
лијековима који се користе за третман болести, попратним
појавама и мјерама предострожности;
неопходним ограничењима у исхрани (дијета), уз навођење зашто
су потребна та ограничења;
важности и садржају преоперативне припреме (тражење
сагласности за оперативни захват, регулисање старатељства за
посебан случај, уколико је то неопходно);

-

рендгенском снимању, потребом за њим и потенцијалним
опасностима (некада је потребно урадити интервенције и
потражити услуге које превазилазе могућности установе-тада
љекар препоручује надлежне референтне установе);

Вама сродницима, али и вашем пацијенту здравствени радници ће у
зависности од потребе, пружити довољно информација које ће вам
омогућити:
- да активно учествујете у процесу лијечења,
- да разумијете значај и последице појединих процеса лијечења
- да се обавјестите о финансијским трошковима за посебне
медицинске процедуре ван ове Болнице.

Социјални радници упознају сроднике са методама рада и обавезују
их на даљу сарадњу.
То се односи на:
- узимање социјално-анамнестичких података;
- остваривање права из социјалне заштите, заштита имовине,
регулисање права по основу ПИО, сарадња са другим службама;
- чување новца, докумената и личних ствари;
- што чешће реализовање викенда, терапијских допуста,
финансијске подршке и пакета те коресподенције у вези са
отпустом у отворену средину;
- обезбјеђивање одјеће, обуће;
- обезбјеђивање цигарета;
- активно учешће на родбинском састанку - који се у Болници за
хроничну психијатрију одржава сваке последње суботе у мају
мјесецу;
- контакт са сродницима у случају хитног стања пацијента,
премјештај у другу болницу или клинику, као и обавјештавање о
смртном исходу.

Приговор, жалбу или похвалу на рад запослених у овој Болници
можете поднијети путем обрасца који можете добити код социјалних
радница или на болничким одјељењима. Попуњен образац убаците у
Кутију за жалбе и похвале, која стоји видно истакнута на портирници.
Можете писати и поштом на адресу Болнице као и на е-маил.
Књига утисака вам је на располагању у соби за посјете.
Свака писмено запримљена жалба или приговор биће обрађена и
писмено одговорена.
Стручни тим Болнице за хроничну психијатрију, задужен за
заштиту права пацијената: љекар психијатар, правник и
социјални радници.
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