
Пријем у Дневну болницу 

Први дан (ТИМ-ски преглед) 

- Донети упут за специјалистички преглед (плави 

упут) и предати,  заједно са књижицом, на шалтеру 

Диспанзера наше болнице, нагласити за Тимски 

преглед Дневне болнице.  

- У 10h доћи на Тимски преглед у Дневну болницу. 

- Након прегледа (у случају да Тим позитивно 

оцени да постоје индикације за лечење) добијате 

извештај  са којим одлазите код лекара Опште 

праксе Вашег надлежног Дома здравља како бисте 

добили упут за стационарно лечење (зелени).  

Други дан дан (Пријем) 

-  Долазите до 8h са упутом за стационарно лечење 

(зеленим) и здравственом књижицом код Главне 

сестре-техничара Дневне болнице (или код сестара 

у амбуланти) који ће обавити пријем.  

 

 

Информације 

Тел: 011 36-36-414 

 

 

 

Распоред активности пацијената Дневне болнице 

Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак 

07.00 – 08.00: Долазак пацијента (узимање 

материјала  за лабораторијске анализе, 

индивидуални разговори, упути за консултативне 

прегледе: интернисте, неуролога, ЕЕГ...) 

08.00 -08.30:  Доручак 

08.30 – 09.00: Подела терапије 

09.00 – 10.00: Групна терапија (психотерапија, 

социотерапија, здравствено васпитање…) - петком 

Терапијска заједница 

10.00 – 10.30: Пауза 

10.30 – 12.00: Радно- окупациона терапија, секције 

(литерална, шаховска, филмска, ликовна, стоно-

тениска …) 

12.00: подела терапије (за подне, вече или   викенд 

терапија) 

12.00-14.00: индивидуални разговори са лекаром, 

психолигом, социјалним радником... 

• уторком у 11.00  h Спољна група  

• четвртком: Контролни прегледи отпуштених 
пацијената, рад са породицом 

• петком: 9.30 h Психодрама 

 

 

 

КЛИНИК А ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 

БОЛ ЕСТИ  

„Д р  Лаза  Л аз аре ви ћ“  Б еоград ,  

Виш егр адска  26  

 

 

    ДНЕВНА БОЛНИЦА 

„Прим. др Милинко Бјелогрлић–Мига“ 

БЕОГРАД 

 



Дневна болница омогућава хуманији и 

квалитетнији приступ лечењу, које за циљ има 

задржавање пацијената у њиховој породичној 

и професионалној средини. Она нуди 

пацијентима активније и разноврсније 

терапијско искуство. Уочено је да велики број 

пацијената нема потребу за комплетном 

хоспитализацијом, већ је овакав вид 

парцијалне хоспитализације најадекватнији, 

што је и у складу са новим Законом о заштити 

лица са менталним сметњама, као и 

Смерницама за лечење менталних 

поремећаја. На тај начин сте свакодневно у 

контакту са вашим лекарима, а не проводите 

читав дан и ноћ у болници и затвореном 

простору! 

Дневна болница Клинике за 

психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ 

постоји од 1978. године. Дугогодишње 

искуство базирано на научно-медицинским 

основама, као и стална едукација, омогућила 

нам је да пронађемо тренутно најквалитетнији 

вид лечења и индивидуални приступ 

пацијентима, који омогућава њихово 

квалитетније функционисање на свим 

нивоима. 

Програм Дневне болнице у нашој 

Клиници одвија се радним даном у времену 

од 8 до 14 часова. У том периоду пацијенти 

добијају адекватан и њима прилагођен 

фармакотерапијски, групни и индивидуални 

психотерапијски третман. Уз социотерапију, 

здравствену едукацију, радно-окупациону 

терапију, у Болници постоји и велики број 

секција (литерарна, шаховска, филмска, 

креативно-ликовна, стоно-тениска) на којима 

се сходно интересовањима пацијента 

потенцира здрави део његове личности. У току 

овог структурисаног времена Тим Дневне 

болнице води бригу о пацијентима, али и 

ствара мрежу подршке у њиховом 

породичном и пословном окружењу. Наш Тим 

чини обучено и стручно особље: лекари 

(психијатри), медицинске сестре, психолог, 

социјални радник, радни терапеут. Групни 

психотерапијски рад, који је заштитни знак 

Дневне болнице, одвија се у великим групама, 

где су пацијенти подељени по дијагностичким 

критеријумима. 

Једини предуслов лечења у Дневној 

болници је мотивација и жеља пацијента да 

му се помогне!!!  

Из кућног реда: 

„У Дневну болницу се долази редовно и 

тачно уз придржавање терапијског програма, 

тј. распореда предвиђених активности. Долази 

се у прикладној одећи, без предмета веће 

вредности. Није дозвољен долазак у 

алкохолисаном стању или под дејством 

психоактивних супстанци. 

У случају изненадне оправдане 

одсутности (температура, прехлада и сл.) 

обавезно је обавестити особље Дневне 

болнице - позвати телефоном амбуланту 

(011/3636-414) или свог ординирајућег лекара, 

зато што је неопходно наставити узимање 

лекова!“ 

 

 

 

 

 

ДОБРО НАМ ДОШЛИ! 


