
Dragi gosti, dobrodošli u našu bolnicu Sv.Rafael na 
Strmcu.  

Želja nam je da Vaš boravak ovdje, među nama 
bude na pomoć (korist) Vašem fizičkom,psihičkom i 
duhovnom zdravlju. 

Bolnica Sv.Rafael je na raspolaganju Vama i Vašoj 
obitelji i želi, uz Vašu pomoć i suradnju, još više 
poboljšati kvalitetu svojih usluga. 

Djelatnici ove katoličke zdravstvene ustanove u 
potrazi za odgovorima na Vaše potrebe, nastoje 
djelovati kompetetntno, profesionalno i humano s 
ciljem zaštite i poboljšanja Vašeg zdravlja i 
blagostanja. 

Zahtjevi bolesnika i njihovih obitelji nama su vodič u 
pronalaženju novih i modernijih rješenja. 

Naša misija je provesti cjelokupnu skrb i pažnju 
prema našim gostima, po primjeru koji nam je 
ostavio sveti Ivan od Boga, naš utemeljitelj. 

                               

                                 Prior, Fra Kristijan Sinković 

 

 

            

 

OBAVIJESTI 

 

 Vrijeme posjeta nije strogo ograničeno (preporuka 
su posjete u periodu od 9-19 sati) 

 

 Bolesnici trebaju u bolnicu ponijeti pidžame, 
ručnike, papuče i pribor za osobnu higijenu 
(britvice, vlažne maramice, papirnate ubruse..) 

 

 Obitelj je dužna voditi brigu o pranju i čistoći 
osobnog rublja 

 

 Postoji i mogućnost pranja osobnog rublja u 
praonici po cijeni od 12kn/kg  

 

 Moli se rodbina da sve nepotrebne stvari i suvišnu 
robu ponesu kući 

 

 Za vrijeme boravka u bolnici pacijenti su dužni 
pridržavati se higijensko-dijetetskog režima 
prehrane: 

 
 Prije donošenja hrane pacijentima konzultirati   

se s liječnikom ili glavnom sestrom odjela 
vezano na vrstu i količinu hrane koju pacijent 
smije konzumirati u skladu sa svojim 
zdravstvenim stanjem. 

 Ukoliko donosite hranu pacijentu dužni ste to 
prijaviti odjelnoj medicinskoj sestri. 

 Preporučamo donošenje hrane  u orginalnom 
pakiranju 

 Posjetitelji i pacijent odgovaraju za 
zdravstvenu ispravnost donesene hrane. 

 Hranjenje pacijenta  od strane obitelji je 
moguće samo uz SUGLASNOST liječnika. 

 

 Vrijedne stvari, oštri i opasne predmeti se mogu 
zadržati u odjelnom sefu dok ne dođe obitelj koja 
je prilikom prve posjete dužna te predmete 
odnijeti kući 

 
 
 

 

 Vrijedne stvari koje pacijent inzistira zadržati u 
sobi upisuju se u formular za zadržane vrijednosti 
i osoblje odjela ne odgovara u slučaju 
nestanka! 

 

 Zabranjeno je pušenje u sobi i bilo gdje na odjelu 
 

 Mogućnost korištenja mobitela od 7- 22 sata 
 

 Djelatnike odjela možete zatražiti “Knjigu utisaka” 
te zapisati svoje pozitivne ili negativne utiske 
vezano uz hospitalizaciju, primjedbe, prijedloge...  

 

 U mogućnosti smo osigurati boravak člana obitelji 
kod bolesnika u zadnjim danima života u 
dogovoru sa odjelnim liječnikom i/ili glavnom 
sestrom odjela 

 

 Kućni red i dnevni raspored aktivnosti nalaze se 

na vidljivom mjestu na odjelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALNA SLUŽBA 

U našoj prvoj katoličkoj bolnici u RH djeluje 
pastoralna služba koja vodi brigu o duhovnim 
potrebama bolesnika i njihovih obitelji. 

Na raspolaganju Vam stoji slijedeći duhovni i vjerski 
sadržaj: 
 

 Nedjeljom i srijedom u bolničkoj kapeli 
sv.Misa i mogućnost za sv.ispovijed 

 Na odjelu svaki dan mogućnost za 
sakramentbolesničkog pomazanja, ispovijed i sv. 
Pričest 

 Razgovor s redovnicima, časnim sestrama i 
djelatnicima bolnice. 

 Pripadnicima drugih vjeroispovijesti omogućit 
će se susret s duhovnikom prema njihovim željama. 

 Povremeno hodočašća i izleti 

Više o pastoralnom djelovanju možete saznati od 
časne sestre Marije Babić 

Svatko tko uđe u ovu bolnicu ima priliku upoznati 
duhovni put ka ozdravljenju.  

 

„Po brizi o tijelu...do spasenja duše“! 

(Sv. Ivan od Boga) 

 
 

 

 

 

 

VODITELJ ODJELA: 

Nevenka Bohaček dr.med 

Odjelni liječnik: 

Bićanić Milan, dr. med. 

 

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA: 

Marijana Petrić, bacc.med.tech. 

Odjelna sestra- odsjek palijativne skrbi 

Antonija Pejaković, bacc. med. techn. 

 

Informacije o pacijentima: 

035/386-715 (Odsjek za palijativnu skrb) 

035/386-749 ( Odsjek za  dugotrajno liječenje 1 ) 

035/386-716 ( Odsjek za  dugotrajno liječenje 2) 

035/386-700 (centrala) 

 

 

 

Odlazak na vikend: 

Odlazak na vikend dogovara se s liječnikom. 

Pacijent odlazi u pratnji obitelji koja je dužna doći po 
pacijenta. 

Za vrijeme boravka na vikendu zabranjeno je koristiti 
bilo kakvu vrstu zdravstvene zaštite, podizanje 
lijekova,... 

U slučaju potrebe odmah se javiti na odjel. 
 

 

 

 

 

                            

Specijalna bolnica za psihijatriju i 

palijativnu skrb „Sveti Rafael“ Strmac 

 

Bolnički red Sv. Ivana od Boga 

Milosrdna braća 

 

ODJEL PALIJATIVNE SKRBI I 
DUGOTRAJNOG LIJEČENJA 

 

Obavijesti bolesnicima i članovima obitelji 


