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Prilikom prijema u bolnicu djeca naručena za hospitalizaciju dolaze u 7.30 sati u Zavod za dječju 

kirurgiju i urologiju. Prilikom prijema djeca trebaju biti na tašte (ne smiju ništa jesti niti piti 6 sati prije 

dolaska). 

 
 

Prilikom prijema u bolnicu djeca naručena za hospitalizaciju dolaze u 7.30 sati u Zavod za dječju 

kirurgiju i urologiju. Prilikom prijema djeca trebaju biti na tašte (ne smiju ništa jesti niti piti 6 sati prije 

dolaska). 

Za upis djeteta u bolnicu potrebno je: 
• donijeti zdravstvenu iskaznicu djeteta 

• donijeti uputnicu za hospitalizaciju 

• donijeti povijest bolesti dječjeg kirurga, svu raniju medicinsku dokumentaciju i nalaze traženih 

dijagnostičkih pretraga (krvna grupa, laboratorijski nalazi, pregled anesteziologa i sl.) 

• objasniti djetetu zašto ide liječniku i zašto mora ostati u bolnici 

• zajedno s djetetom pripremiti njegove stvari i ponijeti njegovu najdražu igračku, koja će umanjiti 

osjećaj odvojenosti i uznemirenosti 

 

Ako dijete ima temperaturu, respiratornu ili drugu infekciju te osip, mole se roditelji da obavijeste 
bolničko osoblje radi odgađanja operativnog zahvata. 
 

• Dnevni red rada u Zavodu obuhvaća vizitu na početku i kraju redovnog radnog vremena. Tijekom 

vikenda vizita i nadzor pacijenata organizirani su od strane liječnika Zavoda.  

 

• Informacije o zdravstvenom stanju djeteta daju se isključivo roditeljima ili starateljima u 

osobnom kontaktu s liječnikom u Zavodu. 

 

• U Zavodu je dozvoljen cjelodnevni boravak jednog roditelja uz dijete, dok su ostale posjete djeci 

dozvoljene svakog dana od 11 do 18 sati.  

 

U interesu djece na liječenju, molimo Vas da u posjet dolaze samo roditelji.  
 

• U pojedinom trenutku uz dijete može biti samo jedan roditelj.  

 

• Roditelji se mole da kretanje po odjelu ograniče samo na sobu svog djeteta, da razgovaraju s 

njim, igraju se, čitaju mu priče i sl. Moraju voditi računa da se u sobi nalaze druga djeca koja su 

često teško bolesna te im je potreban mir i odmor. 

•  

Posjetitelji djece se mole da malim bolesnicima ne donose hranu i sokovi bez dogovora s 

medicinskom sestrom ili liječnikom. Pri ulasku u Zavod moraju isključiti svoj mobilni telefon te se 

javiti medicinskoj sestri ili liječniku.  

 

• Tijekom liječničkih vizita roditelji se mole da izađu iz bolesničkih soba i pričekaju u čekaonici. 

 



Zavod je jedan od prvih koji je, uz mogućnost cjelodnevnih posjeta roditelja bolesnoj djeci, omogućio 

da roditelji zajedno s djecom borave u bolnici. 

Postoji mogućnost primanja majki koje ostvaruju pravo na smještaj na osnovu iste uputnice kojom je 

dijete upućeno na bolničko liječenje, koje su u tom slučaju smještene na posebne, za njih 

namijenjene, ležajeve na razvlačenje. 

 

Pravo na cjelodnevni (24-satni) smještaj, ukoliko za to u trenutku primanja u bolnicu postoje 
smještajni kapaciteti, imaju: 
 

• majke koje isključivo doje dijete do 6 mjeseci starosti 

• roditelj djeteta s teškoćama u razvoju bez obzira na dob djeteta 

• roditelj djeteta s malignom bolešću 

 

Postoji I mogućnost apartmanskog smještaja (ako su apartmani slobodni) uz posebnu nadoplatu za 

roditelje prema važećem cjeniku bolnice. 

 

U Zavodu za dječju kirurgiju i urologiju provode se psihološke pripreme za operacijske i ostale 

terapijske i dijagnostičke postupke te savjetodavni rad vezan uz emocionalne i psihološke poteškoće 

djece, adolescenata i roditelja (obitelji). 

 

Ako roditelji žele razgovarati ili trebaju savjet u vezi s pripremom za dolazak u bolnicu, ponašanjem ili 

emocionalnim problemima djeteta vezanim uz bolest i liječenje, mogu se obratiti pedagogu u Zavodu 

za dječju kirurgiju i urologiju. 

 

KBC Zagreb je među prvima uveo projekt „Škola u bolnici” koji se provodi u suradnji s Osnovnom 

školom Jordanovac. Djeca pacijenti uče gradivo po redovitom programu za osnovne škole.   

 

Ova škola je prvenstveno namijenjena djeci koja duže borave u bolnici, ali je mogu pohađati i ona s 

kratkim boravkom. 

 

Za one mlađe, kojima je igra još uvijek najvažnija, postoji igraonica gdje barem na trenutak mogu 

zaboraviti da su bolesni. 

 

Osim u školskim i vrtićkim aktivnostima Zavod za dječju kirurgiju i urologiju angažiran je u nizu udruga 

kojima je cilj promicanje humanizacije bolničkog liječenja djece. U okviru UNICEF-ova programa 

Zavod je dobio naziv „Zavod – prijatelj djece”, a  njegovi djelatnici uključeni su u projekt Ministarstva 

zdravlja „Sigurna djeca”. 

 


