ВОДИЧ КРОЗ ПРАВА

Коме се увијек овјери
здравствена књижица
(без обзира на уплату доприноса)?
Правилником о утврђивању својства
осигураног лица, матичној евиденцији и
здравственој књижици (доступан на
www.zdravstvo-srpske.org) прописано је да
се овјера здравствених књижица за
сљедеће категорије не условљава плаћеним
доприносом:

• дјецу до 15 година живота, труднице
и породиље, лица старија од 65
година;
• лица обољела од заразних болести,
малигних
болести,
дијабетеса,
менталних болести, прогресивних
мишићних обољења;
ДЈЕЦА, ТРУДНИЦЕ И ЛИЦА СТАРИЈА
ОД 65 ГОДИНА

Одређеним категоријама осигураних лица,
најугроженијим
и
најосјетљивијим,
обезбијеђена је потпуна здравствена
заштита
и
обухваћеност
обавезним
здравственим осигурањем, јер им се,
уколико су пријављени на осигурање,
увијек овјери здравствена књижица и све
трошкове њихове здравствене заштите у
цјелости финансира Фонд здравственог
осигурања РС.

• ратне војне инвалиде и породице
погинулих бораца;
• лица са трансплантираним органима
и лица у вези са узимањем, давањем
и размјеном људских ткива и ћелија
и људских органа.

Шта ово значи у пракси?
У пракси ово значи да ће се овим
категоријама осигураних лица радници
Фонда увијек овјерити здравствену
књижицу чак и када за њих није уплаћен
допринос за здравствено осигурање.
Неопходно је једино да буду пријављени
на здравствено осигурање. Међутим, ово
никако не значи да за ове категорије није
потребно да се уплаћује допринос, јер је то

законска обавеза свих обвезника!
Такође,
наведеним
категоријама
осигураника обезбјеђена је здравствена
заштита у цјелости о трошку Фонда, без
плаћања партиципације, за све услуге које
спадају у обавезно здравствено осигурање
(лијечење, медицинску рехабилитацију,
лијекове са листи лијекова - изузев лијекова
са листе Б за које сви учествују са 50% у
њиховим трошковима, ортопедска помагала
и др.). Поред ових постоји још категорија
које су ослобођене плаћања партиципације,
а више о томе је доступно у Водичу о
партиципацији.

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.
Задовољан осигураник је визија развоја
Фонда
здравственог
осигурања
Републике Српске.

