Републичка стручна комисија за рехабилитацију (РС Комисија) одржала је састанак
08. 12. 2012. године са почетком у 10 сати у просторијама Института за физикалну медицину
и рехабилитацију у Београду. Сасатанак је трајао до 12 сати. Састанку су присуствовали:
Милица Лазовић, Ивона Станковић, Мирјана Бошковић, Александар Ђуровић и Ранка Крунић
– Протић. Гордана Девечерски и Ивана Петронић – Марковић су биле оправдано одсутне,
обавештене су о раду и дале су сагласност за одлуке које су донесене.
Дневни ред:
1. Конституисање Републичке стручне комисије за рехабилитацију
2. Извештај Секретара РС Комисије о састанку који је одржан 06. 12. 2012. У
просторијама Министарства здравља.
3. Допис Министарства здравља у коме се тражи мишљење РС Комисије у вези Илије
Маринковића тј. апела који су његови родитељи упутили Министру здравља
Републике Србије
4. Допис Министарства здравља у коме се тражи мишљење РС Комисије у вези Матеје
Мишића тј. захтева за помоћ који су он и његови родитељи упутили Кабинету
Премијера.
5. Друго.
1. Милица Лазовић, председник Републичке стручне комисије за рехабилитацију
поздравила је присутне, пожелела свима успешан заједнички рад и осврнула се на бројне и
одговорне задатке Комисије.
Нови чланови Комисије су питали за ранији састав. Било је напоменуто и да манји
број чланова лакше може да се састаје и одлучује, а увек може да тражи додатна мишљења
ако су неопходна.
2. Секретар Комисије није због болести била на састанку Секретара РС Комисије
који је одржан 06. 12. 2012. године у просторијама Министарства Здравља у Палати Србије.
На састанку је била Мирјана Бошковић која је укратко пренела догађања са састанка.
Секретаре је поздравио Периша Симоновић, Државни секретар у Министарству здравља
Србије и Радмила Иванек, специјални правни саветник Министра Здравља. За координатора
наше РСК је постављен Владимир Пишчевић.
У организационом погледу, напоменуто је да се Владимир Пишчевић обавештава о времену
и месту састанка као и да му се доставља записник са састанка. Записник се доставља и
Институту за јавно здравље Србије ''Милан Јовановић - Батут''. Одлуке се доносе
консензусом. Како је потребан Пословник о раду, саопштено је да ће он бити упућен
Комисијама у одговарајућем облику и са одговарајућим текстом. Наша РСК треба да
обавести координатора да Комисија нема правног саветника.
Ранка Крунић – Протић је била сачинила предлог Пословник о раду који је уз мање
корекције прихваћен до добијања пословника о раду који шаље Министарство задравља.
Републичка стручна комисија за рехабилитацију нема правног савeтника.
Привремени Пословник у прилогу.
3. Допис Министарства здравља у коме се тражи мишљење РС Комисије у вези
Илије Маринковића тј. апела који су његови родитељи упутили Министру здравља
Републике Србије је прочитан у целости.
Од документације приложено је Отпусно писмо са прве хоспитализације у Клиници за
неурологију и психијатрију за децу и омладину, од 08. до 15. 10 2012. године. У закључку је
наведено да је потребно наставити са кинезитерапијом у кућним условима и дат предлог за
остеодензитометрију.
Из обраћања родитеља види се да се тражи помоћ за упућивање Илије Маринковића
на ''квантну'' терапију у Украјини. Наведено је да је Илија имао два третмана након којих му
је боље.
Члановима РСК је познато постојање тзв квантне терапије јер је она везана за
медицинску примену милиметарских електромагнетних таласа. Ови таласи за сада нису
мерљиви и иако постоје поједини случајеви субјективног побољшања, објективних података
о дејству ових таласа на организам нема. Нема ни једне научне студије о дејству ових струја
на организам.

Чланови РСК могу разумети да се родитељи боре да нађу најбоље решење за своје
дете, али примена ''ове терапије'' није то решење. Треба свакако узети у обзир о
мишљење дечијих неуролога.
4. Допис Министарства здравља у коме се тражи мишљење РС Комисије у вези Матеје
Мишића тј. захтева за помоћ који су он и његови родитељи упутили Кабинету Премијера.
Мирјана Бошковић је по читању дописа позвала установу у којој ради да би на
састанак РСК била донесена историја Матеје Мишића. По увиду у историју болести
договорено је да Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију да
мишљење које ће РСК приложити Министарству.
Чланови РСК су се сложили да за сада нема индикација за примену тражених
начина лечења код Матеје Мишића и да је битно да породица активно учествује у
процесу лечења.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Одговор на допис родитеља МАТЕЈЕ МИШИЋА упућен Министарству здравља Србије
МАТЕЈА МИШИЋ, рођен 4. 2. 2011. год. из Београда, пацијент је Специјалне болнице за
церебралну парализу и развојну неурологију од новембра 2011. год.
Тада је имао 9,5 мес. и клиничку слику која је указивала на церебралну парализу. Имао је
хипертонију; контрола главе је била делимично успостављена, није се окретао из супинаторног у
пронаторни положај. Након прегледа је укључен у редован амбулантни третман три пута недељно
(кинези и радна терапија). Родитељи су дете доводили првих месеци, а касније престали (ангажовали
су терапеута проватно). И на лекарске контроле су долазили када им је требао налаз да би остварили
неко право (ми ради континуираног праћења стања детета заказујемо контроле на два месеца, а они
се појаве после 6 мес).
Последњи контролни преглед код физијатра је био 6. 12. о.г. ‐ дошло је до минималног
побољшања моторног статуса: контрола главе је успостављена, окреће се из супинације у
пронаторни положај. Других моторних функција нема. Ментално је очуван. Епи нападе нема.
Мишљења смо да родитељима није потребна помоћ Министарства здравља да би “одржали
континуитет у рехабилитацији” јер им је омогућено да БЕСПЛАТНО, уз адекватан упут за амбулнатни
третман, што ће свакако добити од надлежног педијатра, спроводе континуирану и стручну
хабилитацију детета.
Што се тиче примене Терасуит метода, дете мора да буде старије од 2,5 године и да буде у
фази вертикализације, што код Матеје није случај. Мишљења смо да, за сада, нема индикација за
примену овог метода код нашег пацијента, Матеје Мишића.
Др. Данијела Башчаревић, Спец.физ.мед. и рехабилитације
в.д. Директор: Др.Мирјана Бошковић, Спец.физ.мед. и рехабилитације
5. Милица Лазовић је упознала чланове РСК са положајем болесника који долазе
у Специјалне болнице за рехабилитацију ради лечења које сами плаћају јер је РЗЗО смањио
индикације за упућивање болесниka на стационарну рехабилитацију као што је и значајно
смањио број дана лечења у овим установама. Специфичност њиховог рехабилитационог
статуса је условљен одређеним уредбама Министарства за туризам тј. они су у статусу
туристе, а не болесника.
Прочитано је писмо Милице Лазовић написано у својству Председника У.О.
Закључено је да се ово писмо приложи записнику и да се тражи изједначавање статус
оних који се лече код нпр. кардиолога и то лечење сами плаћају, са болесницима који се
лече у Специјалним болницама за рехабилитацију и то лечење сами плаћају.
Председник Републичке комисије за рехабилитацију
Проф. др Милица Лазовић
записник саставила
Ранка Крунић – Протић
Београд, 10. 12. 2012. године

