
TEHNIČKA ŠKOLA  ZAGREB  

ZAGREB, PALMOTIĆEVA 84 

  

O B A V I J E S T 

 O POSTUPKU UPUĆIVANJA UČENIKA UČENIČKOG DOMA 

LIJEČNIKU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

 

Zbog čestih prigovora liječnika primarne zdravstvene zaštite (opće medicine) prigodom upućivanja 

učenika učeničkog doma na pregled i izdavanje ispričnica, ili samo na izdavanje ispričnica podsjećamo 

slijedeće: 

1. U koliko učenik smještan u učeničkom domu nije izabrao liječnika opće medicine u Zagrebu, 

(dakle prenio karton) može u slučaju nastanka bolesti  obaviti pregled u Domu zdravlja Zagreb 

(redovnim radnim danom ili danima dežurstva u domu zdravlja) i ostvariti prava potrebne 

medicinske skrbi, ali ispričnicu za izostanak s nastave će mu izdati izabrani (prema mjestu 

boravišta) liječnik primarne zdravstvene zaštite na osnovu dokumentacije o pregledu. U ovom 

slučaju odgajatelj , stručni suradnik doma ili dežurni djelatnik u Domu šalje učenika na pregled s 

Uputnicom iz koje je vidljivo da je učenik korisnik učeničkog doma Tehničke škole Zagreb.  

2. U koliko se upućuje na pregled maloljetni  učenik, ovisno o situaciji u Domu, potrebno mu je 

osigurati pratnju djelatnika doma ili punoljetnog učenika.  

3. Ako je učenik bio bolestan, a nije posjetio liječnika  (u slučaju viroza, prehlada i sl.) izostanke s 

nastave također treba pravdati izabrani liječnik na temelju obavijesti roditeljima od strane 

odgajatelja ili medicinske sestre.  

4. Ako učenik donosi ispričnicu od izabranog liječnika u mjestu boravka učenika ispričnica treba biti 

supotpisana od strane roditelja, a ako je izabran liječnik u Zagrebu  treba biti supotpisana od 

strane odgajatelja.   

5. Hitnu medicinsku skrb učenici ostvaruju putem  Hitne medicinske službe (ovisno o stanju učenika 

zaposlenici doma pozivaju hitnu službu ili učenika odvode na istu).  

6. Uputnica za liječnika (kada učenik odlazi u dom zdravlja neizabranom liječniku treba sadržavati: 

Naziv ustanove (Škole – doma), Ime i prezime učenika, ime roditelja, dan mjesec i 

godinu rođenja, mjesto rođenja.  Ime i prezime osobe u pratnji, potpis i pečat ustanove.   

  

 

 Dostaviti:  

 Voditelju učeničkog doma      Ravnatelj: 

 Oglasna ploča       Darko Jurković, v.r. 

 

 

 


