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КРИТЕРИЈУМ ЗА 

ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ/ ПРИЈЕМ 
Детаљан опис 

01 Изненадна промјена стања 
свијести 

Подразумијева несвјестицу, кому, дезорјентацију, конфузију и одсуство реакције 
на подражаје као акутну промјену пацијентовог нормалног стања. Ту улази и 
губитак свијести усљед трауме. 

02 Ненормално висок или низак 
пулс 

Пулс изван сљедећих вриједности: 
6 мјесеци–2 године старости, 80–200/мин 
2–6 године старости, 70–200/мин 
7–11 година старости, 60–180/мин 
>12 година старости, 50–140/мин. 
забиљежено најмање два пута у пет минута 

03 Ненормално висок или низак 
крвни  притисак 

Крвни притисак изван сљедећих вриједности: 
6 мјесеци –2 године старости, 70–120/40-85 mm Hg 
2–6 година старости, 75–125/40–90 mm Hg 
7–11 година старости, 80–130/45–90 mm Hg 
>12 година старости, 90-200/60-120 mm Hg. 

04 Акутни губитак вида или слуха Тежак или потпуни губитак који се појавио изненада и који је присутан у 
вријеме пријема. 

05 Акутни губитак покретљивости 
главних дијелова тијела 

Укључује повреде због тешке трауме (фрактура здјелице, парализа читаве ноге 
или руке), лом цервикалне кичме с ризиком повреде кичмене мождине, акутна 
дисфагија с ризиком од инхалације. Ту не улазе повреде само руке или ноге. 

06 Упорна грозница Грозница која траје 5 или више дана с температуром изнад 38C. У педијатрији > 
37.8 

07 Активно крварење Ту улази континуирано крварење из било којег дијела тијела које се не може 
третирати амбулантно. Ту улази и сумња на унутрашње крварење. 

08 Јака абнормалност 
електролита/плинова /pH крви 
или низак Хемоглобин (Hgb) ili 
Хематокрит(Htc) 

A) Натријум <123 ili >156 mg/L; Калијум <2.5 ili >6.0 mg/L; Серум. Ca >3 mmol/L; 
Бикарбонат <20 ili >36 mg/L;            

B) PCO2>50 mmHg;       PO2<50 mmHg; 
C) Артеријски pH <7.3 ili >7.45;    
D) Hgb < 12 g/l;  Htc < 30 

09 Недовољно засићење крви 
кисиком 

SaO2 < 90% 

10 Сумња на акутну исхемију 
миокарда 

(А) Абнормалност електрокардиограма - ЕКГ који сугерише акутну 
исхемију миокарда и да је та промјена наступила недавно. 
(Б) Лијечничка процјена акутне исхемије миокарда у недостатку ЕКГ-а или 
биохемијске анализе ензима. 

11 Дехисцијенција или 
евисцерација ране 

Ту улази само компликација након ранијег третмана која захтијева поновно 
затварање ране. 

12 Бол која онеспособљује Снажна бол са сумњом на хитно стање које се не може дијагностицирати нити 
третирати у  хитној служби. 

13 Акутна или прогресивна 
онеспособљеност 

Акутна или напредујућа компромитованост осјетилних, моторних, 
циркулаторних или респираторних функција довољно да онеспособи пацијента 
(немогућност да се креће, храни, дише, мокри, и сл) 

14 Старији пацијенти са јако 
отежаним дисањем 

Односи се на комбинацију отежаног дисања и раније постављене клиничке 
дијагнозе. 

15 Отежано дисање услијед 
бронхијалне астме 

Укључује пацијенте код којих је FEV1 након третмана нижи од 70% од  нормале. 

16 Стања која не реагују на ван-
болничко лијечење (само 
педијатрија) 

Стање које не реаугују на третман КСЗ/амбулантно 
(А) Напади 
(Б) Срчане аритмије 
(Ц) Астма или гушобоља 
(Д) Дехидрација 
(Е) Упорно повраћање или дијареја која захтијева хоспитализацију ради 
даље процјене 
(Ф) Абдоминална бол која је третирана амбулантно, али захтјева 
хоспитализацију ради даље процјене 
(Г) Други физиолошки проблеми 



17 Специфични педијатријски 
проблеми (само педијатрија) 

(А) Злостављано дијете гдје озбиљност повреда захтјева хоспитализацију, 
или ако друго сигурно окружење није доступно 
(Б) Непоштовање прописаних упутстава за терапију, гдје је ово знак 
занемаривања дјетета које угрожава дјететов живот 
(Ц) Потребно праћење и блиско посматрање понашања, укључујући 
контролу исхране  у случајевима гдје не долази до очекиваног напретка у 
развоју. 
(Д) Упућено од стране породичног љекара/педијатра због немогућности 
родитеља да се брину о дјетету, а не постоји друга алтернатива 

18 Парентерална примјена лијекова 
и/или надокнада текућине 

Подразумијева IV, IM, IT и интраартеријална примјена лијекова и/или 
надокнада текућине у трајању од најмање 8 сати. Ту спада и стабилизација 
шећера у крви код млађих пацијената с јувенилним  дијабетесом. 

19a Већи поступак у року од 24 сата 
након пријема 

Већи поступак који захтијева општу или локалну анестезију и извођење у 
специјализованом простору (као што је операциона сала). 

19b Потребна њега која је доступна 
једино у акутној болници 

Њега захтијева кориштење опреме и инфраструктуре или извођење поступка 
који је доступан једино у болничкој установи. 

20 Праћење виталних знакова 
најмање свака 2 сата 

Ту улази температура, пулс, респирација, крвни тлак, неуролошка опсервација, 
мониторинг рада срца. 

21 Повремена или континуирана 
употреба  респиратора 

Повремена значи најмање сваких  8 сати. 

22 Третман у Јединици интензивне 
његе. 

Овјде улази и повремена или континуирана употреба механичке вентилације. 
Повремена значи најмање сваких  8 сати. 

23 Социјални статус или тешко 
здравствено стање пацијента 

Поступци који иначе не оправдавају хоспитализацију, али због посебног стања 
пацијента и/или тешког здравственог стања (коморбидитетна стања), пацијент 
мора бити хоспитализован. 
Укључује и хоспитализацију жена гдје постоји сумња или страх од злостављања.  
Разлози хоспитализације морају бити јасно документовани 

24 Здраво новорођенче Новорођенче рођено у болници или на путу за болницу   

25 Здрави пратилац болеснику Ово су најчешће мајке у пратњи дјетету. Примају само храну и смјештај и не 
захтијевају медицинску његу. У напомени навести број историје болести 
пацијента (дјетета) којег прати. 

98 Ништа од наведеног Навести ако разлози пријема нису ни један од горе наведених 

99 Није познато Навести ако податак уопште није доступан (није попуњен) 

 


