Кућно лечење и нега

Координатор службе: др Раденко Митровић, спец.опште медицине

Email: nacelnik.om@dzzemun.org.rs

Главна сестра: Живковић Душица, медицинска сестра

Телефон: 011/2195-422 локал 202

Телефон: 011/2199-510

011/2198-384 пријем позива за неодложну медицинску помоћ

Кућно лечење је настало због здравствених потреба становништва, у простору између
амбулантно-поликлиничког и болничко-рехабилитационог пружања здравствених услуга.
Дом здравља Земун је први основао, на простору бивше Југославије, службу кућног
лечења 1.марта 1979. године на иницијативу тадашњег начелника Службе опште
медицине Дома здравља Земун прим. др Звонимира Павелића.

Служба кућног лечења и неге је самостална служба у оквиру Дома здравља која
покрива територију Земуна са Батајницом и суседну општину Сурчин са околним селима
тог подручја.
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ИНДИКАЦИЈА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ:
- апсолутно или релативно непокретни пацијенти у претерминалној и
терминалној
фази болести, без обзира да ли се ради о малигној генези или
не и када је потребно
да се спроводи
инфузиона или парантерална терапија
у кући
- пацијенти у декомпензованој фази основне болести, с тим да је претходно
дијагностички
обрађен
- осим кућног лечења ова служба пружа и неодложну помоћ пацијентима са
акутним погоршањем здравственог стања, које их онемогућава да се
јаве свом
изабраном лекару

Кућно лечење није замена за болничко-рехабилитациону здравствену заштиту нити
обилазак хроничних непокретних болесника.

Радно време: од 07-20 часова сваког радног дана, од 08-18 часова суботом и недељом

Радно време лекара у просторијама Дома здравља је од 07-09 часова и од 13:30 -15:30
часова радним даном и од 08-09часова викендом (то је период када пацијенти и
породица пацијената могу да контактирају лекаре, лично или телефоном), после тога
екипе излазе на терен.

Услуге Службе кућног лечења пружају се са три пункта:

2/6

Кућно лечење и нега

Пункт у Земуну

Адреса: ул. Раде Кончара 46, Земун

Телефон: 011/2195-422, локал 202

Радно време: у просторијама Дома здравља од 07-09 часова и од 13,30 - 15:30 часова,
после тога екипе излазе на терен

Лекари:

Др Биљана Кунић, доктор медицине

Др Наташа Жмико, доктор медицине

Др Милена Младеновић, доктор медицине

Др Жељко Раниловић, доктор медицине

Др Огњен Симикић, доктор медицине
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- медицинске сестре - техничари у тиму

Пункт у Батајници

Адреса: ул. Митраљетина бр.1, Батајница

Телефон: 060/8871-630

Радно време: од 07-08 часова у просторијама Дома здравља и од 13:30 -14часова,
после тога екипе излазе на терен

Лекари:

Др Даница Симић, доктор медицине

Др Марко Глишић, доктор медицине

- медицинске сестре - техничари у тиму
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Пункт у Сурчину

Адреса: ул. Браће Пухаловић бр.12, Сурчин

Телефон: 060/887-1635

Радно време: у просторијама Дома здравља од 07-08часова и од 13,30 – 14часова,
после тога екипе излазе на терен

Лекари:

Др Мирјана Дангубић – доктор медицине

Др Александра Рађеновић - доктор медицине

- медицинске сестре - техничари у тиму
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Екипе Службе кућног лечења и неге (лекар и медицинска сестра- техничар) пружају
услуге кућног лечења и палијативног збрињавања пацијената, лекарски преглед у стану
пацијента( због акутног погоршања здравственог стања, које не дозвољава долазак
пацијента у амбуланту код изабраног лекара), а медицински техничари спроводе
терапију у стану пацијента на основу налога лекара из Службе опште медицине,
гинекологије, физикалне медицине и кућног лечења, као и замену уринарних катетера.
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