ЗАПИСНИК
Републичка Комисија за рехабилитацију
Пета седница републичке Комисије за рехабилитацију (Комисија) одржана је у просторијама
Клиничког центра Србије, Центра за физикалну медицину и рехабилитацију у Београду,
Пастерова 2, 15. 12. 2005. године у 09 сати.
Дневни ред:
1. Стандарди у здравству - кадровски нормативи
2. Разно
Састанку присуствује 10 чланова Комисије (др Ранка Крунић - Протић на годишњем
одмору). Дневни ред је једногласно усвојен (Милица Лазовић, Гордана Девечерски, Ивана
Петронић, Никола Сремчевић, Стеван Јовић, Мирјана Албот, Весна Симоновић, Драгана
Кривокапић, Биљана Максимовић, Владислава Весовић - Потић и Ранка Крунић - Протић) и
један позвани члан.
1.

Увод је дала Проф. др Владислава Весовић - Потић (ВВП) и подсетила чланове
комисије шта је урађено у току ове године. Суштина је, нагласила је, скратити
време хоспитализације на свим нивоима
је отворила састанак и поднела извештај о свом одласку у министарство у својству
директора Центра за физикалну медицину и рехабилитацију као и шефа катедре за
физикалну медицину и рехабилитацију Медицинског факултета у Београду.
Проф. др Милица Лазовић је одмах изјавила да је Нацрт Закона о здравственом
осигурању не обухвата примедбе које су биле на јавној расправи на којој су усвојене и да
текст који се односи на рехабилитацију, а био је договорен, сада није ни сличан. Такође је
рекла да је сада вероватно касно да се то исправи, а да је то круцијална грешка, и да
инсистира да у записник уђе да је она против садашњег предлога Нацрта у делу који се
одсноси на рехабилитацију пошто нигде није споменута специјализована рехабилитација,
ако законом није регулисана рехабилитација у специјализованим установама то ће правити
велике проблеме. Исто тако је навела да је она скретала пажњу професорки Весовић на
значај измена Нацрта закона и потребу одржавања хитног састанка Комисије. Лоше стране
децентрализације су то што ће онда сваки поједини фонд слати на рехабилитацију у област
плаћања свог фонда, а у јужној Србији постоје специјалне болнице које кадровски не
одговарају критеријумима специјалних болница те фонд за здравље Ниша тј. Клиника за
рехабилитацију не могу своје болеснике слати у установе које су у мрежи, а нису довољно
кадровски опремљене да приме болеснике на рехабилитацију. Наверла је да Сијеринска бања
има 60 постеља у рехабилитацији и опремљена је за разлику од Куршумлијске Бање која је
кадровки неодговарајућа.
Прим. др Никола Сремчевић је рекао да су државе које су изгубиле РХ центре без
рехабилитације пошто су рехабилитациони центри основа рехабилитације. Навео је да онда
регионални фонд нема интерес да шаље своје болеснике у нпр. Бању Ковиљачу кад их може
послати на рехабилитацију на одељење за рехабилитацију у Ваљевску болницу. Инсистирао
је да у садашњи нацрт Закона уђе члан о рехабилитацији који је утаначен на јавној расправи.
Такође је изјавио да уколико се не врате последња два става у члан о коме је реч он не види
своју сврху остајања у овој Комисији.
Професорка Весовић је проверила да ли је касно за слање примедби и добила одговор од
Василија Антића да није и да их пошаљемо. Такође је рекла да ће потписати као председник
Комисије све што већина каже мада је лично уверена да се сви проблеми везани за
рехабилитацију решавају подзаконским актима, а не законом.

Са мишљењем Милице Лазовић и Николе Сремчевића сложила се и Прим. др Весна
Симоновић.
Професорка Весовић је навела да су све установе добиле упитник од Фонда, односно
Министарства у који треба да се унесу кадрови, опрема и простор и да ће анализа тих
упитника омогућити адекватну процену нивоа и типа свих здравствених установа па и
рехабилитационих.
Сви присутни су навели да те упитнике нису добили.
Професорка Ивана Петронић је рекла да је на једном састанку на којем је присуствовао
директор Института за мајку и дете, питана како ће бити регулисана рехабилитација у
Универзитетској дечјој клиници пошто се код њих укида одељење за рехабилитацију и
амбулантни рад.
Сви присутни су потврдили да нема адекватне комуникације између Министарства и
Комисије пошто се контакт остварује искључиво на захтев Комисије, а не по позиву из
министарства. Информације се добијају на основу личних контаката, а не званично.
Проф. др Гордана Девечерски је потврдила да је укинуто одељење за рехабилитацију у
Сремској Митровици, а да је вероватно у поступку одељење у Суботици. Проф. др Лазовић је
изјавила да то није тачлно и да није укинуто ни једно одељење.
Проф. др Стеван Јовић је сматрао, а други су то прихватили, да се о кадровском
нормативу не може расправљати јер на састанак нису дошли позвани Др Антић и Др Јелача
из Министарства.
Такође је предложено да на један од састанака буде позвана, поред Др Антића и др Јелаче
и Проф. др Снежана Симић која је саветник Министра, а у чијој надлежности је Реформа
здравства.
Став Комисије је да се Министарству пошаље текст спорног члана са додатком два става
који се односе на специјалне болнице за рехабилитацију тј. тзв. Специјализовану
рехабилитацију.
Састанак је завршен у 11 сати.

