Poštovana gospođo Marković
na osnovu ranijih dokumenata, a u dogovoru sa prof. dr Milicom Lazović, šaljem Vam sledeći
odgovor:

Na osnovu ranijih prosleđenih stavova o rehabilitaciji dece nakon lečenja malignog
oboljenja, a u fazi remisije, u slučaju da deca imaju funkcionalni deficit, njihova rehabilitacija se
može obaviti u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju koje obavezno imaju dečijeg
fizijatra (npr. Selters, Banja Koviljača), a u slučaju da nemaju funkcionalni deficit u Specijalnoj
bolnici za rehabilitaciju Ivanjica.
Kada su odrasli u pitanju, rehabilitacija je moguća u fazi remisije i to prema lokalizaciji
tumoroznog procesa koji je u remisiji, a prema indikacionom području koje specijalne bolnice za
rehabilitaciju većimaju. Npr. ako je tumor ekstremiteta u pitanju, a u fazi remisije je bolesnik se
može uputiti u specijalnu bolnicu koja u indikacionom području ima ortopedske bolesti tj. bolesti
koštano zglobnog sistema, ako postoji neurološki deficit u svim specijalnim bolnicama za
rehabilitaciju u kojima se rehabilituju bolesnici sa neurološkim bolestima, u slučaju respiratornih
tegoba u ustanovama koje imaju rehabilitaciju respiratornog sistema u indikacionom području, u
slučaju postojanja gastrointestinalnih tegoba u Vranjačkoj Banji i td.
Sekretar RSK
Prim. dr Ranka Krunić – Protić
03. 02. 2012.
Poštovani gospodine Jokić,
Republička stručna komisija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i balneoklimatologiju zadužila je Prof dr
Ivanu Petronić Marković da formira radnu grupu za izradu indikacija za upućivanje dece obolele od
malignih bolesti u remisiji na rehabilitacioni tretman.
U prilogu materijal koji je dostavljen.
S poštovanjem
R. Krunić ‐ Protić
Sekretar RSK
Molim vas da potvrdite prijem

20. 02. 2012.
Pomoćniku Ministra,
Gospođi Zorici Pavlović,
Poštovana,
Na osnovu naših informacija i saznanja 09. Aprila 2012. godine Upravni
odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo je PRAVILNIK o
izmenama i dopunama pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u
stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju,
koji nije uvažio stručno mišljenje Republičke stručne komisije za
rehabilitaciju.

Molimo Vas da još jednom se sagledaju predlozi Republičke stručne
komisije, da se organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima
Ministarstva zdravlja i republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i nađe
zajedničko rešenje koje će građanima Srbije omogućiti adekvatnu
rehabilitaciju i time smanjiti onesposobljenost ljudi posle bolesti ili
povreda….
Predsednik Republičke stručne komisije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju
Prof. Dr Vladislava Vesović Potić

12. 04. 2012.

Poštovani gospodine Ministre,
Na osnovu naših informacija i saznanja 09. Aprila 2012. godine Upravni
odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo je PRAVILNIK o
izmenama i dopunama pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u
stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju,
koji nije uvažio stručno mišljenje Republičke stručne komisije za
rehabilitaciju.
Molimo Vas da još jednom se sagledaju predlozi Republičke stručne
komisije, da se organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima
Ministarstva zdravlja i republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i nađe
zajedničko rešenje koje će građanima Srbije omogućiti adekvatnu
rehabilitaciju i time smanjiti onesposobljenost ljudi posle bolesti ili
povreda….
Predsednik Republičke stručne komisije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju i balneoklimatologiju
Prof. Dr Vladislava Vesović Potić

12. 04. 2012.

Pomoćniku Ministra,
dr Dubravki Šaranović Racić
Poštovana,
Na osnovu naših informacija i saznanja 09. Aprila 2012. godine Upravni
odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo je PRAVILNIK o
izmenama i dopunama pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u
stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju,
koji nije uvažio stručno mišljenje Republičke stručne komisije za
rehabilitaciju.
Molimo Vas da još jednom se sagledaju predlozi Republičke stručne
komisije, da se organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima
Ministarstva zdravlja i republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i nađe
zajedničko rešenje koje će građanima Srbije omogućiti adekvatnu
rehabilitaciju i time smanjiti onesposobljenost ljudi posle bolesti ili
povreda….

Predsednik Republičke stručne komisije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju
Prof. Dr Vladislava Vesović Potić

12. 04. 2012.
ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА ЗДРАВЉА СРБИЈЕ
Госпођи Зорици Павловић
Поштована госпођо Павловић,
Републичка стручна Комисија за физикалну медицину и рехабилитацију

и

балнеоклиматологију не може а да не примети и наведе да у процесу трансформације
здравственог система Србије ни у једној медицинској области није било тако упадљивог
кршења права осигураника као у области њихове рехабилитације.
РСК је на основу медицинског стручног знања радила индикације за медицинску
рехабилитацију као и потребан број дана рехабилитације. Није ми познато да се било где
болесници отпуштају у пола лечења без обзира на исход.
Сигурно је да би озбиљним скраћивањем броја дана лечења дошло до нарушавања
процеса рехабилитације сваког појединог осигураника упућеног на рехабилитацију као
што би се спречио процес оспособљавања.
Надам се да сте у могућности да одржите медицински адекватан број дана лечења
за осигуранике РЗЗО,a RSK није у могућности да се сагласи са скраћењем броја дана
лечења.
С поштовањем,
проф.В. Весовић – Потић
08. 05. 2012.

