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Уводне напомене о лечењу на одељењу Дневнa
болницa
(Приручник за пацијенте и чланове породица
пацијената)
Одељење на које сте примљени носи назив Дневна болница. Дневна болница је посебна
социотерапијска институционална форма која подразумева примену различитих
социотерапијских поступака у ужем смислу као што су: терапијска заједница, мале и велике
групе, рекреативна и радна терапија.
Под СОЦИОТЕРАПИЈОМ се подразумевају они видови третмана који почивају на
коришћењу у терапијске сврхе разних видова ГРУПНОГ третмана. У један од
социотерапијских поступака у ширем смислу спада и ДНЕВНА БОЛНИЦА, у коју сте Ви
примљени.
Циљ Дневне болнице је да својом организацијом и садржајем рада коригује недостатке и
ограничења, како стационарног третмана у психијатријским установама, тако и амбулантног
третмана психијатријског болесника.
Предности Дневне болнице у односу на стационарни третман у душевним болницама:
1. Спречавање да пацијенти доживе "ШОК" уласком у душевну болницу, уз бојазан да
дружећи се са психијатријским болесницима и сами постану болесни.
2. Избегавање појаве хоспитализма.
3. Нема отпора хоспитализацији, тј. без силе, а пацијенти најчешће и сами долазе.
4. Пацијенти се не издвајају из своје социјалне средине, у првом реду породице ("спавају у
свом кревету").
5. Нема феномена „социјалног страха" по изласку и етикетирања да је неко „био у лудници".
6. Третман у Дневној болници је много јефтинији.

Недостаци амбулантног третмана:
1. Често је амбулантни третман неадекватан.
2. Захтев за интензивним третманом од амбулантног, а да би се избегли нежељени
ефекти болнице.
3. Амбулантни пацијенти често бораве у истом амбијенту који је и допринео развоју и
одржавању психичког поремећаја, па је индикована нека врста "изолације"
4. У амбулантним условима се не могу примењивати разне врсте окупационо радне
терапије.

На овом одељењу, тј. у Дневној болнице се лече следећи психијатријски поремећаји
(индикације за пријем):
1. Углавном сви непсихотични поремећаји, а нарочито прва психијатријска лечења као
што су поремећаји расположења, поремећаји анксиозности, са свим врстама
неуротских поремећаја, панични поремећаји, пострауматски стресни поремећај, итд.
2. Декомпензовани поремећаји личности.
3. Гранична стања.
4. Инципијентна (почетна) дезинтегративна стања (психозе), које су релативно
компензоване и код којих постоји добра сарадња и надзор од стране укућана.
5. Реактивна стања различите дубине.
На одељење се не примају:
1. Деменције.
2. Болести зависности (алкохолизам, наркоманија, итд).
3. Сви облици менталних ретардација.
4. Тежи поремећаји личности вишег енергетског набоја.
5. Акутне и хроничне психозе.
6. Судско медицински случајеви.
О пријему и отпусту одлучује тим Дневне болнице.
Током боравка на одељењу бићете лечени, у зависности од тегоба:
1. Лековима.
2. Психотерапијом (у групи или појединачно, терапијским разговором са лекарима или
психологом).
3. У зависности од афинитета пацијента, као и здравствених могућности, моћи ћете да се
укључите у активности радне терапије која се спроводи на одељењу или на
Централној радној терапији која функционише на нивоу целе болнице.
Ако током боравка у Дневној болници будете имали неке соматске сметње бићете
прегледани интернистички или неуролошки у овој болници, а сви други консултативни
прегледи, ако буду потребни, биће обављени у Општој болници Панчево или Дому здравља
Ковин.
Током хоспитализације можете користити услуге стоматолога, може бити начињено РТГ
снимање, одређени неуролошки прегледи (ЕЕГ, Колор доплер крвних судова врата, ЕМНГ) у
консултацији са неуролозима ове болнице.
При пријему ће Вам бити узета крв‚ за лабораторијски преглед, а након тога ће бити
урађен интернистички преглед.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ОДЕЉЕЊУ
Сваког новопримљеног пацијента са кућним редом и правилима понашања упознаје
медицинска сестра и домаћин.
РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
Дневна болница ради сваким радним даном од 07.00 до 14.00.
Суботом и недељом не ради.
Долазак на одељење у
периоду

07.00 до 07.30

Јутарња терапија

07.30 до 08.00

Фискултура

08.00 до 08.15

Доручак

08.15 до 08.45

Окупациона радна терапија 08.45 до 09.45
Групна терапија

10.00 до 11.00

Слободне активности

11.00 до 11.45

Окупациона радна терапија 11.45 до 12.30
Подневна терапија

12.30

Per-oss терапија се узима под надзором особља на одељењу, а код куће под надзором
неког од чланова породице. Све у вези са терапијом биће Вам објашњено.
Петком се поред психотерапијске групе одржава и терапијска заједница.
За време лечења на овом одељењу је забрањено:
1. Викање, лупање, певање, свирање, као и свако друго понашање којим се нарушава ред,
мир и тишина у оквиру одељења.
2. Оштећење имовине одељења - цртање и писање по зидовима, инвентару и слично.
3. Бацање отпадака по одељењу.
4. Није дозвољено пушење у просторијама на одељењу, изузев у трпезарији у периоду
када се не деле оброци и у време пауза. Дозвољено је пушење и на тераси.
5. Коришћење мобилних телефона дозвољено је свакодневно, али тако да не ремети рад
на одељењу. За време групе исте је потребно искључити.
6. Посете су дозвољене сваким даном, изузев у време одвијања психотерапијских група
и оброка.
Све информације о здравственом стању пацијента можете добити на следеће бројеве
телефона:
Сестринска интервенција: 013/302-238
Соба начелника одељења: 013/302-249
Лекарска соба: 013/302-249
Соба психолога: 013/302-249
Запослени на одељењу:
Начелник одељења: Др Срђан Симић, неуропсихијатар
Медицинска сестра: Бранка Манојловић 0628803100 ,Ивана Младеновић 0628821679
Сервирка: Стојановић Сузана

