
 
 

PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD RODITELJA TIJEKOM BOLNIČKOG 
LIJEČENJA DJETETA 

   
 
  

U slučaju bolničkog liječenja djeteta, roditelj nema pravo na korištenje privremene 
spriječenosti za rad, s obzirom da je u konkretnom slučaju dijete smješteno u bolnici, pri 
čemu se istom pruža potrebna zdravstvena skrb i njega. 

Međutim, ukoliko je roditelju odobren smještaj uz dijete na bolničkom liječenju 
(cjelodnevni ili dnevni) izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite tada može utvrditi 
privremenu nesposobnost za rad roditelju radi njege djeteta koje je smješteno u bolnici. 

 
             Pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete (24 sata) koje se nalazi na bolničkom 
liječenju ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima bolničke ustanove ostvaruje: 
            - majka djeteta, pod uvjetom da postoji potreba dojenja djeteta  
            - jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju (bez obzira na dob djeteta, s 
rješenjem nadležnog tijela, a na prijedlog odjelnog doktora na kojem se dijete liječi). 
 
 Pravo na dnevni smještaj ima: 
            - jedan od roditelja djeteta mlađeg od 5 godina života ili  
            - roditelj djeteta s teškoćama u razvoju (bez obzira na dob djeteta), a na prijedlog 
odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi ima pravo 
na dnevni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj 
ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti. 
 
 Iznimka: 
 Pravo na cjelodnevni smještaj ima i jedan od roditelja djeteta mlađeg od 18 
godina oboljelog od maligne ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život, a koje 
se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj ustanovi, ovisno o smještajnim 
kapacitetima ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, na osnovi iste uputnice kojom je 
dijete upućeno na bolničko liječenje. U navedenom slučaju ukoliko ugovorna bolnička 
ustanova nema smještajnih kapaciteta roditelj ima pravo na naknadu troškova smještaja 
do maksimalnog iznosa po danu u visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeno 
putovanje u zemlji (za mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara i koje službeno putovanje 
traje više od 12 sati dnevno), što je utvrđeno Pravilnikom o porezu na dohodak. 
 Pojam srodne bolesti, odnosi se na one bolesti koje, poput malignih, direktno 
ugrožavaju život djeteta. U konkretnom slučaju koji u svom podnesku navodite, a koji se 
odnosi na prijelom obje nadlaktice uz iščašenje ramena, s obzirom da nije direktno ugrožen 
život djeteta, a pod uvjetom da se ne radi o djetetu s teškoćama u razvoju, nisu ispunjeni 
uvjeti za boravak roditelja u bolnici uz dijete na teret sredstava obveznog zdravstvenog 
osiguranja te posljedično niti uvjeti za utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad roditelju 
radi njege djeteta. 
  
 


