РЕПУБЛИЧКА СТРУЧНА КОМИСИЈА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

Записник са e-mail састанка Републичке стручне комисије за рехабилитацију који је
одржан 29. марта 2013. године.
У састанку су учествовали: Милица Лазовић, Ивона Станковић, Александар Ђуровић,
Мирјана Бошковић и Ранка Крунић – Протић.
Дневни ред:
1. Захтев Специјалне болнице за рехабилитацију Врдник за повећање постељног фонда
и додавање кардиоваскуларне патологије у индикационо подручје
1. Допис са захтевом за разматрање дописа – захтева Специјалне болнице за
рехабилитацију Врдник за повећање постељног фонда и додавање кардиоваскуларне
патологије у индикационо подручје стигао је у понедељак, 25. марта 2013. године, а
назначено је да одговор треба доставити до 29. марта 2013. године.
Из тих разлога, Републичка стручна комисија је одлучила да обави e-mail састанак, а
документација је скенирана и свима достављена елекстронском поштом.
Сви чланови Републичке стручне комисије су детаљно проучили прослеђену
документацију.
Закључак је урађен на основу писмене e-mail активности и сагласности горе
наведених чланова.
По попису становника из 2011. године у Војводини живи 1.916.889 становника. По
усвојеном критеријуму за рехабилитацију потребно је 0.5 постеља на 1000 становника, што
би значило да у Војводини треба да постоји, за рехабилитацију њених становника 910
постеља.
У овом тренутку у Војводини има 865 постеља у рехабилитацији у које се одлази
преко Комисија РЗЗО, а републичка стручна комисија је одобрила СБ за рех. Апатин
додатних 40 постеља што чини укупно 905 постеља у рехабилитацији. Поред тога у
рехабилитацији Војводине постоји још 270 постеља у које се прима са упутом лекара опште
праксе. Дечије постеље нису рачунате.
постеље
индикационо
ПЛАН МРЕЖЕ
подручје
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)*
"Сл. Гласник РС", бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09 и 85/09.
ИИ. Средњобанатски управни округ
300 Неуролошка,
Специјална болница за рехабилитацију Меленци
реуматска,
локомоторна

ИИИ. Севернобанатски управни округ
Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа
В. Западнобачки управни округ
Специјална болница за рехабилитацију Апатин
ЗЦ Сомбор, Бања Бездан
ВИ. Јужнобачки управни округ
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад
(Јодна Бања)
КЦ Војводина, Клиника за медицинску рехабилитацију
ВИИ. Сремски управни округ
Специјална болница за неуролошка и посттрауматска
стања Стари Сланкамен (за продужено лечење и
рехабилитацију)
Специјална болница за рехабилитацију Врдник
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865 преко комисија и 270 постеља у рех.
није рачуната дечија рехабилитација

1135 постеља
0.50 на 1000
становника

Велики број ових постеља је празан и поред тога што Комисије РЗЗО грађане
Војводине не упућују на рехабилитацију ван Војводине.
Посматрајући ове критеријуме, СБ Врдник не би требао да мења број постеља у
мрежи.
Други део захтева се односи на додавање индикационог подручја и то за
рехабилитацију кардиоваскуларних болести.
Како у достављеној документацији нема података о опреми и кадру, а увођење
кардиоваскуларне рехабилитације је изузетно сложена активност и захтева школовање
кадра, знање и познавање медицинске апаратуре различите од оне која је у редовној
употреби у рехабилитацији, чланови РСК су се сагласили да имају недовољно података за
одлучивање.
Записник саставила
Ранка Крунић – Протић, прим

Београд
29. 03. 2013. године

Председник Републичке стручне Комисије за
рехабилитацију
Проф. др Милица Лазовић

