12.1.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

поруку за прописивање лијека на рецепт дала здравствена
установа болничке/КСЗ здравствене заштите када се ризик
прекорачења трошкова дијели у сразмјери 50% здравствена установа примарног нивоа, а 50% здравствена установа
болничке/КСЗ здравствене заштите.
(5) Услуге хемодијализе које је Фонд уговорио са болницом у складу са чланом 19. Правилника плаћаће се по
цијенама из Цјеновника Фонда из средстава која су Буџетом Фонда планирана за хемодијализу
(6) За пружену здравствену заштиту која је посљедица
повреде која је проузрокована употребом моторног возила
или штетном радњом трећег лица уговорна здравствена
установа обавезна је испостављати јединичне фактуре по
Цјеновнику Фонда ради спровођења поступака накнаде
штете у складу са одредбама закона.
(7) Здравствене услуге које Фонд уговори са јавним
здравственим установама које у складу са чланом 20.
Правилника из тачке I Одлуке ангажују спољне сараднике (стручњаке) ради пружања здравствених услуга које се
налазе у Регистру здравствених услуга које се не раде у Републици Српској за текућу годину плаћаће се по цијенама
дефинисаним посебним цјеновником Фонда.
XXI
(1) Обрачун признате реализације здравствених установа које пружају здравствене услуге чије финансирање је дефинисано т. од II до XX ове одлуке поступком усклађивања
извршиће се од 1.1.2021. године.
(2) На захтјев здравствене установе Фонд ће извршити
реалокацију уговорених средстава унутар постојећих модела плаћања.
VII - Завршне одредбе
XXII
Саставни дио ове одлуке чине Прилог број 1 - Номенклатура услуга по Моделу 1 (DRG), Прилог број 2 - Номенклатура услуга број 2 по Моделу II (услуге консултативно-специјалистичке здравствене заштите и дијагностичке
услуге у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите), Прилог број 3 - Спецификација услуга по Моделу 3 и Прилог број 4 - Листа процедура које не захтијевају пријем у болницу.
XXIII
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године.
(2) Ова одлука објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а прилози ће бити доступни на интернет
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-4714-4/20
28. децембра 2020. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Саша Вученовић, с.р.

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и
44/20) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 94/18 и 3/20), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 28.12.2020. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У
2020. ГОДИНИ

I
(1) У Одлуци о начину финансирања здравствене заштите у Републици Српској у 2020. години (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 111/19, 10/20, 21/20, 27/20
и 52/20) у тачки XI став 1. након подтачке 6.1) додаје се
нова подтачка 6.2), која гласи:
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“6.2) Сви случајеви из DRG категорије “A06Z - Трахеостомија или вентилација > 95 сати”, са лабораторијски
потврђеном дијагнозом Sars Cov-2, гдје је као главна дијагноза шифрирана “В34.2 Инфекција корона вирусом,
неспецифицирана”, са лабораторијски потврђеном пнеумонијом, животно угрожавајућом органском или мултиорганском дисфункцијом, а обиљежене су респираторним
манифестацијама у виду тешког респираторног дистреса,
са оштећењем бубрега, септичним шоком, те функционалним промјенама које се манифестују са коагулопатијом,
тромбоцитопенијом, ацидозом и низом других метаболичких и циркулаторних абнормалности, а који захтијевају
збрињавање на јединици интензивне његе уз ендотрахеалну интубацију и употребу респиратора, односно механичку
вентилацију (шифрa процедурe 13882-02), класификују се
као Covid случајеви са врло тешком клиничком сликом и
признаће се по коефицијенту од 30,33 бода,”.
(2) У истој тачки и ставу након тачке 17) додају се нове
т. 18) и 19), које гласе:
“18) Сви случајеви из DRG категоријe “T63A Вирусна
болест, старост > 59 година или с КК”, са лабораторијски
потврђеном дијагнозом Sars Cov-2, гдје је као главна дијагноза шифрирана “В34.2 Инфекција корона вирусом,
неспецифицирана”, са лабораторијски и сликовним дијагностичким техникама потврђеном пнеумонијом (дијагнозе
Ј12.8, Ј17.1, Ј96.0), са средње тешким до тешким клиничким манифестацијама, који због поремећаја респирацијске
фреквенце и пада сатурације кисеоника захтијевају повремену употребу кисеоничке маске, класификују се као Covid
случајеви са тежом клиничком сликом и признаће се по коефицијенту од 2,27 бодова.
19) Сви случајеви из DRG категорије “T63B Вирусна
болест, старост до 60 година без KK”, са лабораторијски
потврђеном дијагнозом Sars Cov-2, гдје је као главна дијагноза шифрирана “В34.2 Инфекција корона вирусом,
неспецифицирана”, без пнеумоније и било којих других
пратећих дијагноза/коморбидитета - са благом симптоматологијом, без потврде инфекције плућа у сликовној дијагностици, класификују се као Covid случајеви са најблажом
клиничком сликом) и признаће се по коефицијенту од 1,26
бодова.”.
(3) У истој тачки додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Посебно дефинисани критеријуми наведени у
т. 6.2), 18) и 19) у 2020. години примјењују се за вријеме
трајања ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације усљед ширења вируса
корона.”.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-4714-2/20
28. децембра 2020. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Саша Вученовић, с.р.

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и
44/20), члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 94/18 и 3/20), а у складу са одредбама Правилника о
условима прописивања и издавања лијека (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/12, 51/13, 88/17 и 93/17),
Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике
Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 28.12.2020. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ ИЗ
СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

I
(1) У Одлуци о усвајању Листе лијекова који се издају
на рецепт из средстава обавезног здравственог осигурања

