ЗАПИСНИК СА САСТАНКА У ВЕЗИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О
МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Дана 14. јула 2009. године у 12:00 часова одржан је састанак у просторијама Министарства
здравља са представницима Републичке стручне комисије за специјализовану
рехабилитацију и балнеоклимактологију и Републичког завода за здравствено осигурање.
Састанку су присуствовали:
Представници РСК за специјализовану рехабилитацију:
Проф.др Владислава Весовић-Потић, председник
Прим. мр сц мед др Ранка Крунић-Протић, секретар
Представници Републичког завода за здравствено осигурање:
Милена Симовић, Одељење за уговарање здравствене заштите при Сектору за економске
послове
др Јасна Љољић, начелник у Одељењу за здравствену заштиту
Представници Министарства здравља:
Доц.др Невена Карановић, државни секретар
Зорица Павловић, помоћник министра у Сектору за здравствено осигурање
др Ивана Мишић, помоћник министра у Сектору за организацију здравствене службе и
здравствену инспекцију
др Небојша Јокић, саветник
Дневни ред састанка:
1. Договор поводом дописа Министарства здравља, број: службено од 9.3.2009.
године, којим су Републичком заводу за здравствено осигурање достављени
предлози за измену и допуну Правилника о медицинској рехабилитацији у
стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију како
у погледу индикационог подручја за рехабилитацију, тако и у погледу
финансирања здравствених услуга које се пружају у овим здравственим установама
ЗАКЉУЧЦИ:
1.

Републичка стручна комисија за специјализовану рехабилитацију треба доставити
предлоге са роком до 31. јула 2009. године, ради измена и допуна Правилника
који би садржао одредбе о амбулантно-поликлиничкој рехабилитацији која се
пружа на примарном нивоу здравствене заштите, као и одредбе о рехабилитацији у
болничким условима чиме би се уредила целокупна област медицинске
рехабилитације која је прописана чланом 42. став 6. закона о здравственом
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05);
2. Прихваћено је да се члан 17. став 1. Правилника измени увршћивањем деце у
оквиру индикационих подручја у установама које су оспособљене за дечију
хабилитацију и рехабилитацију, као и да се списку ЗУ за рехабилитацију према
индикационим подручјима у које се врши упућивање осигураних лица Републичког
завода на продужену рехабилитацију дода колона 7 која се односи на ЗУ у којима
постоје адекватни услови у погледу кадра и опреме за дечију рехабилитацију;
3. да се предлог допуна индикација за упућивање у специјалне болнице за
рехабилитацију за дечији узраст достави до 31. јула 2009. године који ће бити

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

прецизно дефинисан и појашњен за поједине дијагнозе, те дефинисан на који
узраст се односи са јасном дефиницијом термина деце;
Прихваћено је да се деци одобрава најмање 21 дан лечења у здравственим
установама за специјализовану рехабилитацију
Прихваћено је да се у члану 19. Правилника да продужену рехабилитацију,
осигурано лице може изузетно користити и пре истека 12 месеци од завршетка
претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације, ако је дошло до
појаве новог болнички леченог акутног стања које захтева функционално
оспособљавање, а у оквирима прописаног индикационог подручја
Прихваћено је да се за све дијагнозе које се налазе на Листи индикација, уколико
не подразумевају целу дијагностичку групу укључе и посебно наведу подтачке из
МКБ-10
Прихваћено је као привремено решење да се у члану 8. став 2. Правилника код
предлога за упућивање осигураног лица на продужену рехабилитацију у случају
када предлог достављају три лекара специјалиста одговарајуће специјалности од
којих је један обавезно специјалиста физикалне медицине и рехабилитације измени
тако да уколико здравствена установа, у којој се осигурано лице налази на
стационарном лечењу, нема запосленог специјалисту физикалне медицине и
рехабилитације, предлог за упућивање на продужену рехабилитацију даје лекар
друге одговарајуће специјалности;
Прихваћено је да се успостави централни „букинг“ у Републичком заводу за
здравствено осигурање до 1. јануара 2010. године;
Прихваћено је да се измена Правилника врши у складу са претходним записником
осим прелазног периода до успостављања централног „букинга“ у Републичком
заводу за здравствено осигурање. Такође, у вези са тим треба обавестити и
укључити господина Зорана Каљевића из Сектора за информационе технологије
Републичког завода за здравствено осигурање ради организовања и успостављања
информационог система, тј. централног „букинга “ чиме ће се обезбедити
равномерно попуњавање постељног капацитета у ЗУ за рехабилитацију у које се
упућују осигурана лица;
Прихваћен је предлог да РСК за специјализовану рехабилитацију и
балнеоклимактологију заједно са представницима Републичког завода за
здравствено осигурање и Министарства здравља обиђу стационарне здравствене
установе специјализоване за рехабилитацију ради процене њихове реалне
могућности за проширење, односно измену индикација за које се осигурана лица
упућују на продужену рехабилитацију, као и да сагледају обезбеђеност капацитета
у погледу простора, опреме и кадра. Рок за достављање извештаја је до 15.
септембра 2009. године.
Такође, РСК за специјализовану рехабилитацију сматра да је реална корекција
постељног фонда као и обима заступљености појединих дијагноза у
рехабилитацији могућа тек након адекватног увида у бар петогодишњу инциденцу
20 најчешћих дијагноза у рехабилитацији као и петогодишње податке лекарских
комисија РЗЗО о најчешћим упућивањима на стационарну рехабилитацију.

Записник саставила:
др Александра Влачић

