РЕПУБЛИЧКА СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Републичка стручна комисијa за медицинску рехабилитацију, на седници
одржаној дана 26.12.2017. године усвојила је

ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА МЕДИЦИНСКУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ

којим се утврђују мере које РСК намерава предузети током 2018. године како би се
унапредио рад у области медицинске рехабилитације.

I
У складу са дефинисаним задацима РСК за медицинску рехабилитацију ће у 2018.
години наставити да
- учествује у изради законских прописа који се тичу медицинске рехабилитације и
балнеоклиматологије;
-

даје мишљења и предлоге о обиму и садржају здравствене заштите из области
медицинске рехабилитације и балнеоклиматологије на примарном, секундарном
и терцијарном нивоу здравствене заштите;

-

даје предлоге о физијатриској превентивној заштити појединих групација
становништва (деца, стари);

-

даје предлоге о физијатријским превентивним/куративним мерама у оквиру
неких масовних хроничних незаразних болести и смањењу онеспособљености
које су последица болести или траума;

-

даје предлоге при изради плана мреже здравствених установа које обављају
делатност медицинске рехабилитације и балнеоклиматологије, са предлогом
капацитета ових установа;

-

учествује у ванредном и редовном стручном надзору, а посебно у стручном
надзору над квалитетом рада, установа која се баве медицинском
рехабилитацијом и балнеоклиматологијом или одељења за медицинску
рехабилитацију у оквиру општих болница односно у примарној здравственој
заштити;

-

врши евалуацију успешности/корисности примене измењених и/или нових
прописа;

-

учествује у давању предлога норматива кадра и услуга из своје области,
одређивању садржаја и обима рада као и потребе за кадровском обезбеђеношћу
и опремљеношћу установа које се баве медицинском рехабилитацијом и
балнеоклиматологијом;

-

сарађује са образовним институцијама (Медицински факултет у Београду,
Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и катедре за физикалну медицину и
рехабилитацију ових факултета), а посебно ради унапређења стручног
усавршавања физијатара;

-

сарађује са Српским лекарским друштвом и то посебно у области лиценцирања и
редовног стручног усавршавања;

-

сарађује са Републичким заводом за здравствено осигурање;

-

врши стручну обраду постављених питања и проблема из области медицинске
рехабилитације и балнеоклиматологије, посебно у области усклађивања права
становништва на здравствену заштиту из области медицинске рехабилитације и
балнеологије и реалних финансијских средстава као и концепције за планирање
обавезног државног односно других сектора здравства из своје области;

-

координише пројекте који се односе на ову област.

II
Комисија ће радити на седницама које ће се одржавати најмање једном у два месеца, а
уколико то потреба струке захтева и чешће.

III
Приоритети којима ће се Републичка стучна комисија за медицинску рехабилитацју
бавити у 2018. години су:
 Покретање иницијативе за израду Протокола у рехабилитацији које би израдиле
Радне групе које формира Министарство здравља или РСК по халогу
Министарства здравља.
 Дефинисање норматива о броју постеља и извршилаца (здравствени кадар), у
односу на патологију, ниво здравствене заштите, и у односу на то да ли се у
установи одвија наставна делатност, а на основу формираних Протокола.

 Дефинисање цена услуга у рехабилитацији у односу на патологију и ниво неге,
при чему је неопходно јасно дефинисати нивое неге и лечења у рехабилитацији
и уједначити их са другим сегментима здравства, а у складу са законом о
здравственом осигурању. У тела која ће одређивати цену услуга требало би
укључити и економисте и правнике.
 Ангажовање на побољшању услова за отварање Приватне праксе специјалистичке ординације за физикалну медицину и рехабилитацију обзиром
да су доктори медицине, специјалисти физикалне медицине и рехабилитације у
неповољном положају у односу докторе медицине других специјалности
приликом оснивања специјалистичке ординације, као и у односу на више
физиотерапеуте приликом оснивања амбуланте за рехабилитацију.


Дефинисање компетентности и надлежности доктора медицине, специјалисте
физикалне медицине и рехабилитације и физиотерапеута у процесу лечења и
рехабилитације.



Сарадња на изради Каталога радних места у здравству како би се уважиле
разлике у ангажовању и тежини и одговорности рада запослених у
стационарним установама у зависности од здравственог и функционалног стања
у којем се болесници налазе.

 Покретање иницијативе за отварање палијативних центара и центара за негу
пацијената, као и јасно разграничење између неге, одн. палијативног
збрињавања и рехабилитације.

Београд,
27.12.2018.

Председник РСК зарехабилитацију
Проф. Др Ксенија Бошковић

