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 Болесничка јединица  

    

   Треба да 

обезбеди 

адекватне 

услове 

пружајући:  

1. Безбедност  

 

2. Удобност  

 

3. Функционалну 

независност 

болесника  



Услови  

• Обезбеђење адекватне опреме,  

• Уклањање баријера у непосредном окружењу,   

• Примена потребних помагала.   



Адекватна опрема  



Функционални болеснички 

кревет 

• Да се лако 

прилагођава 

потребама 

болесника,  

• Да обезбеди лакши 

и безбеднији рад 

особља.  

    Функционалност:  

1. Мобилност  

2. Подешавање 

висине  

3. Могућност 

коришћења 

додатака  



Функционални болеснички 

кревет 

- Чврста подлога кревета – троделна најчешће,  

- Душек савитљив, прилагодљив промени 

положаја,  

- Правилна расподела телесне масе,  

- Већа могућност избора положаја приликом 

позиционирања, вертикализације и трансфера.  



Болеснички кревет  



Болеснички кревет  



Болеснички кревет са  

антидекубиталним душеком  



Висина болесничке постеље 

 

• У фази имобилизације висину треба подесити 

како би олакшала безбеднији рад особља, и 

треба да износи 75 до 80 цм.  

• У фази мобилизације прилагођава се 

потребама болесника и могућностима.  

• Уколико користи инвалидска колица висина 

кревета се прилагођава њиховој висини.  

• Уколико је болесник савладао трансфер и 

самостално га изводи, висина се прилагођава 

висини болесника на 50 до 65 цм.  



Уклањање 

архитектонских баријера  



Подне површине:  

 

• Равне,  

• У нивоу,  

• Да се не клизају.  

 

• Прагове уклонити, или премостити,  

• Веће висинске разлике треба премостити 

помоћу косих равни.   

 

 



Неклизајуће подне облоге  

 



Помагала за савладавање архитектонских 

баријера  

 
коса раван                            вертикална раван  



Болесничка јединица  

• Ширина врата просторија најмање 90 цм.  

• Величина болесничке јединице и ходника 

треба да је довољна да се могу мимоићи 

две особе које се крећу у колицима.  

• На зидовима потребно је поставити држаче 

дуж линија кретања, за болеснике који се 

самостално крећу.  



 



Просторије за хигијену болесника  

• Обезбедити довољно порстора за купање у 

кади,  

• За купање на столици (са наслоном или 

без),  

• Сигнализација на дохват руке болесника,  

• Држачи на зиду,  

• Рукохвати поред тоалета,  

• Додатак за подизање висине стаднардне 

WC шкољке,  

• Врата без кључа/параван завесе.  




