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На основу члана 118. Правилника о коришћењу здравствене заштите и кућном реду Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, који је усвојен на седници Управног одбора Опште болнице одржаној 24.11.2010. године, директор 
Опште болнице „Др радивој Симоновић“ Сомбор доноси:  

 
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

  И КУЋНОМ РЕДУ 
 

За време лечења и остваривања здравствене заштите у здравственим установама пацијенти су дужни да се 
придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој. 

У случају да пацијент захтева да прекине лечење и поред упозорења доктора медицине, односно доктора 
стоматологије на могуће последице због овакве одлуке, дужан је да о томе да писмену изјаву. 

Ако пацијент одбије да да писмену изјаву, о томе ће се сачинити службена белешка, која се уписује и чува у 
медицинској документацији пацијента. 

 
Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у здравственој установи:  
1. активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља; 
2. у потпуности информише здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању; 
3. придржава се упутства и предузима мере прописане терапије од стане надлежног здравственог радника. 
  
Осигураницима односно корисницима здравствене заштите, забрањено је у просторијама и у кругу 

установе:  
 Да оштећују ствари дате на употребу,  
 Изношење имовине болнице и инвентара, 
 Гажење и оштећење травњака  и других засада у болничком парку,  
 Насилно и провокативно понашање, 
 Бацање одпадака ван места предвиђеног за то, 
 Оштећење и прљање просторија, 
 Уношење опасних и штетних материја у просторије здравствене установе (лако запаљиве материје, експлозивне 

материје, ватрено оружје и сл.), 
 Уношење алкохола пића и опијање у просторијама здравствене установе, 
 Пушење, 
 И друго понашање којим се ремети ред и мир, наноси штета установи и лицима која бораве у болници. 

  
Причињену материјалну штету коју болесник учини болници дужан је надокнадити.   
Ако се пацијент не придржава набројаних обавеза надлежни здравствени радник може отказати пружање даље 

здравствене заштите пацијенту, изузев у случају хитне медицинске помоћи, тј. у оним стањима код којих би ускраћивање 
медицинске помоћи довело до тежих последица по њихово здравље, оболелим од психозе, заразних болести, трудницама 
и деци до навршених 16 година живота. 

Надлежни здравствени радник је дужан да о томе обавести непосредног руководиоца и директора здравствене 
установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање здравствене заштите. 

Одлуку о непружању медицинске заштите и о удаљењу пацијента из здравствене установе, доноси руководилац 
службе, а по потреби и директор Опште болнице.  
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