
MMeedd  pprraavviiccee  bboollnniihh  oottrrookk  ssooddii  
pprraavviiccaa  ddoo  ssoobbiivvaannjjaa  ssttaarrššeevv  vv  
bboollnniiššnniiccii  zz  bboollnniimm  oottrrookkoomm..  

 
Mati, ki doji hospitaliziranega otroka 
ima pravico do brezplačnega bivanja 
v bolnišnici. Prav tako ima dojen 
otrok pravico brezplačnega bivanja v 
bolnišnici, če je hospitalizirana mati, 
dokler je otrok dojen. 
 
Eden od staršev otroka, ki je utrpel 
težjo okvaro možganov ali 
hrbtenjače, ima pravico bivanja v 
bolnišnici do 30 dni zato, da bi se 
priučil nege in rehabilitacije otroka 
po vrnitvi iz bolnišnice domov. 
 
Eden od staršev otoka, ki ima 
kronično obolenje ali okvaro ima 
pravico bivanja v bolnišnici 14 dni 
zato, da bi se priučil nege, ki jo bo 
otrok potreboval po vrnitvi domov. 
 
V zadnjih dveh primerih krije ZZZS 

70 % cene bivanja v bolnišnici, 30 
% cene bivanja pa plačajo starši.  

Tisti od staršev, ki biva z otrokom v 
bolnišnici, ima za ta čas pravico do 
nadomestila osebnega dohodka 
(bolniškega dopusta). 
 
V vseh ostalih primerih sobivanja 
staršev z otrokom v bolnišnici 
morajo ceno bivanja v bolnišnici 
plačati starši sami. V tem primeru 
tudi nimajo pravice do nadomestila 
osebnega dohodka in morajo koristiti 
svoj letni dopust.  
 
MMoožžnnoosstt  bbiivvaannjjaa  ssttaarrššeevv  vv  bboollnniiššnniiccii  
jjee  ooddvviissnnaa  oodd  nnaammeessttiittvveenniihh  
zzmmoogglljjiivvoossttii  ppoossaammeezznniihh  bboollnniišškkiihh  
ooddddeellkkoovv..    
  
ZZaa  kkrriittjjee  ddeellaa  ssttrroošškkoovv  ssoobbiivvaannjjaa  ssee  
llaahhkkoo  ddooddaattnnoo  zzaavvaarruujjeettee..  
  
PPrraavviiccee  ssoo  nnaattaannččnnoo  ooppiissaannee  vv  
PPrraavviilliihh  oobbvveezznneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  

zzaavvaarroovvaannjjaa  ((ččlleenn  4400  iinn  113388))..  
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Na Kliniki za pediatrijo v UKC 
Maribor imamo za doječe matere 
in matere, ki želijo ostati ob 
hospitaliziranem otroku na 
Odseku za dojenčke, ssoobboo  zzaa  
ddoojjeeččee  mmaatteerree  ss  ttrreemmii  ppoosstteelljjaammii. 
 

Če je mati sprejeta kot doječa ali 
kot spremljevalka otroka z 
medicinsko indikacijo oziroma z 
nadstandardom, ji lahko nudimo 
posteljo in uporabo kopalnice ter ji 
zagotovimo hrano in pijačo. 
 

Doječa mama  ni nameščena v 
bolniški sobi, kjer leži otrok. Soba 
za matere se nahaja pred Odsekom 
za dojenčke, v istem nadstropju. 
 

Mati, ki je sprejeta na oddelek ni 
upravičena do počivalnika, razen v 
izjemnih primerih (medicinska 
indikacija). 
 

Za matere ali očete, ki želijo ostati 
pri otroku kot spremljevalci tudi 
čez noč in niso sprejeti na 

oddelek, je na razpolago 
počivalnik, ki ga lahko dobijo, če 
je nezaseden. V primeru uporabe 
počivalnika je le-ta v bolniški 
sobi, ob bolniški postelji otroka. 
 

NNAA  OODDSSEEKKUU    LLAAHHKKOO  
SSPPRREEMMLLJJEEVVAALLCCEEMM  NNUUDDIIMMOO::  

  

• počivalnik 
• topel napitek - čaj 

 

SSTTAARRŠŠII  NNIISSOO  UUPPRRAAVVIIČČEENNII  
DDOO::  

 

• obrokov hrane, 
• ne nudimo posteljnine za 

počivalnike, 
• starši ne morejo uporabljati 

bolnišničnega perila 
(pidžame, spalne srajce, 
brisače), 

• ne morejo uporabljati 
kopalnice za osebno 
higieno. 

Starši smejo uporabljati 
počivalnike zvečer po 22 uri. 

Uporabljajo jih do 7 ure zjutraj, ko 
jih je potrebno zložiti. 
 

Počivalniki v bolniških sobah naj 
bodo postavljeni tako, da ima 
medicinska sestra nemoten dostop 
bo bolniške postelje in otroka. Čez 
dan se počivalniki ne uporabljajo 
kot ležišča, lahko pa se na njih 
sedi. 
 
Stvari (posteljnina, prigrizki za 
starše ipd.), ki  jih ne nudimo, si 
lahko starši prinesejo s seboj, 
vendar jih je čez dan potrebno 
umakniti iz bolniške sobe v 
garderobo za starše. 
 
Zaradi zagotavljanja in 
vzdrževanja primernega 
pacientovega okolja in 
preprečevanja možnih prenosov 
okužb ter dodatnih infekcij, je 
potrebno zagotoviti primerno 
čiščenje in razkuževanje 
pacientove okolice. 


