ВОДИЧ КРОЗ ПРАВА
Право на продужену медицинску
рехабилитацију

Осигурана лица имају право на продужену
медицинску рехабилитацију у специјализованим
установама за рехабилитацију и другим
центрима који са Фондом здравственог
осигурања имају потписане уговоре.
Осигураници се упућују на продужену
медицинску
рехабилитацију
када
се
функционалне сметње нису могле ублажити или
отклонити у оквиру лијечења основне болести у
болници, нити у центрима за базичну
рехабилитацију при домовима здравља.
Рехабилитација се, у правилу, одобрава као
наставак болничког лијечења.
За која обољења, односно стања, може да се
одобри продужена медицинска
рехабилитација?
ФЗО РС финансира продужену медицинску
рехабилитацију у сљедећим случајевима:
►дјечија рехабилитација;
►неуролошка обољења;
►обољења срца и крвних судова;
►реуматска обољења;
►повреде и обољења локомоторног система;

►обољења и повреде коже;
►респираторна обољења.
Врсте индикација болести и повреда утврђене
су Листом болести, болесних стања и
посљедица повреда за коришћење продужене
медицинске рехабилитације (Листа). Листа је
саставни дио Правилника о условима и начину
остваривања права на продужену медицинску
рехабилитацију, а она садржи поред дијагнозе
болести и стања за које се може одобрити
рехабилитација, и рокове коришћења, дужину
трајања
рехабилитације,
ко
предлаже
рехабилитацију и слично.
НАПОМЕНА: Осигураном лицу Фонда се
изузетно
може
одобрити
продужена
медицинска рехабилитација или обнова
проведене рехабилитације, и у случају када
дијагноза болести, стања или повреде није
предвиђена Листом. Захтјев за одобравање
рехабилитације у оваквим ситуацијама се
подноси надлежној пословници ФЗО, а одлуку
о одобравању рехабилитације доноси Комисија
Фонда.
Када се не може одобрити рехабилитација?
На коришћење продужене медицинске
рехабилитације не може бити упућено обољело
или повријеђено осигурано лице код кога је
присутно неко од обољења или стања која
представљају контраиндикацију за коришћење
рехабилитације, и то:
►психоза, асоцијално понашање или склоност
ка самоубиству,
►учестали епилептични напади,
►болести овисности,
►акутна инфективна болест и фебрилно
стање,
►активни и еволутивни облици плућне и
ванплућне туберкулозе,
►хронична
органска
болест

кардиоваскуларног
система
или
респираторног система или централног
нервног система, у фази акутног погоршања
која може довести до декомпензације
виталних органа,
► дијабетесна кетоацидоза и хиперосмоларни
синдром,
►малигне болести у фази лијечења или
одмаклој фази болести,
►трудноћа,
►сенилни
маразам
и
тежи
облици
генерализоване артериосклерозе,
►акутна фаза реуматске болести,
►нестабилна ангина пекторис,
► декомпензација срца,
►тешка исхемија срчаног мишића,
►озбиљни поремећаји срчаног ритма, односно
неконтролисане аритмије,
►хипертензивна или хипотензивна реакција на
тесту физичког оптерећења, и
►лоше регулисана артеријска хипертензија.
Процедуре остваривања права
Зависно од тога да ли се осигураник упућује у
специјализоване здравствене установе за
рехабилитацију или у друге здравствене центре
које са Фондом имају потписан уговор, разликује
се и процедура упућивања.
Када о продуженој медицинској
рехабилитацији одлучује Комисија Фонда?
Уколико се
осигураник на
продужену
медицинску
рехабилитацију
упућује
у
здравствене центре које имају уговор са
Фондом, попут Бање „Врућица'' Теслић, Бање
„Кулаши“, Бање „Дворови“ Бијељина, те Бање
„Вилина Влас“ Вишеград, о тим лијечењима
одлучује Комисија Фонда. Приједлог за
упућивање у ове здравствене центре даје доктор
специјалиста
физикалне
медицине
и

рехабилитације
и
доктор
одговарајуће
специјалности који лијечи основну болест.
Осигурано лице у надлежној пословници Фонда
предаје захтјев за продужену медицинску
рехабилитацију, уз који прилаже приједлог
специјалиста и другу потребну медицинску
документацију, а захтјев разматра Комисија
Фонда. О одлуци Комисије осигураник ће бити
обавијештен путем рјешења, којег издаје
надлежна канцеларија ФЗО РС. Уколико је
рехабилитација одобрена, прије одласка на
рехабилитацију, осигураник треба да добије и
упутницу породичног доктора. Ако је осигураник
незадовољан рјешењем, у року од 15 дана може
да уложи жалбу директору Фонда.
Када за рехабилитацију није потребно
одобрење Фонда?
Уколико се осигураник упућује на продужену
медицинску рехабилитацију у специјализоване
здравствене установе, као што је Завод за
физикалну медицину и рехабилитацију „Др
Мирослав Зотовић“ и Специјална болница за
рехабилитацију Мљечаница, није потребно
мишљење Комисије Фонда.
Приједлог за
лијечење у овим установама даје доктор
специјалиста
физикалне
медицине
и
рехабилитације
и
доктор
одговарајуће
специјалности који лијечи основну болест. На
основу тог приједлога изабрани доктор
породичне медицине издаје упутницу за
медицинску рехабилитацију.
Уколико је рехабилитација предложена за
обољења и стања која нису предвиђена Листом,
о томе одлучује комисија Фонда, без обзира о
којој установи се ради.
Може ли болница директно да упути
осигураника на медицинску рехабилитацију?
У случају када постоје медицински оправдани
разлози за директан премјештај осигураног лица
са болничког лијечења у специјализовану

здравствену установу за рехабилитацију,
болница у којој се осигураник лијечи је дужна
да прије истека стационарног лијечења основне
болести договори и закаже провођење
продужене медицинске рехабилитације, као и
да изврши превоз осигураног лица у
специјализовану здравствену установу. О томе
болница обавјештава ФЗО РС.

календарске године за дијагнозе болести,
стања
или
повреде
предвиђене
Правилником, односно Листом (нпр. код
церебралне парализе, атаксије, спиналне
мишићне атрофије, хидроцефалуса, цистичне
фиброзе и др.). Захтјев се подноси надлежној
пословници ФЗО, а рехабилитацију одобрава
Комисија Фонда.
► Код продужене медицинске рехабилитације
дјеце у специјализованој установи за
рехабилитацију, у којој се уз рехабилитацију
проводи
и
редовно
деветогодишње
школовање, може се одобрити продужена
медицинска рехабилитација у трајању до
једне школске године.
► Дјеци до 15 година може се одобрити
пратилац
за
вријеме
медицинске
рехабилитације, ако је пратњу препоручио
љекар који предлаже рехабилитацију дјетета.

Права особа са инвалидитетом и дјеце

НАПОМЕНА: Рјешења Фонда којима се одобрава
продужена медицинска рехабилатација важе
шест мјесеци од дана издавања. Установе у
којима се спроводи рехабилитација у договору
са осигураницима одређују термин почетка
рехабилитације, с тим да се она мора спровести
у периоду важења рјешења.

Правилником
о
условима
и
начину
остваривања права на продужену медицинску
рехабилитацију, који је почео да се примјењује
1. априла 2018. године, поједностављене су
процедуре остваривања права, а и проширена
су права, нарочито за лица са инвалидитетом и
дјецу.

► Осигураници са стеченим губитком удова,
односно лица са ампутацијом (шифре Z89.1,
Z89.2, Z89.3, Z89.4, Z89.5, Z89.6, Z89.7 и Z89.8)
и лица са параплегијом и тетраплегијом (G
82), право на обнову продужене медицинске
рехабилитације могу да остваре само на
основу упутнице породичног доктора.
Такође, овим категоријама омогућена је
рехабилитација сваке године у трајању до 14
дана.
► Дјеци до 15 година живота се може
одобрити
коришћење
продужене
медицинске
рехабилитације
сваке

Инфо контакти
Одсјек за заштиту права осигураних лица:
Тел: 051 249 238;
мејл: zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org
Одјељење за односе са јавношћу:
Тел: 051 249 211;
мејл: portparol@zdravstvo-srpske.org
www.zdravstvo-srpske.org
Здравствена књижица вриједи више
ако знате своја права!

