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Права у болници су:

• лијечење, дијагностика и медицинска 
рехабилитација,

• смјештај и исхрана,
• лијечење у дневној болници,
• лијекови са болничке листе и посебног 

програма ФЗО,
• уградбена медицинска средства и
• санитетски превоз.

ВАЖНО: Осигураници имају право на избор 
болнице без обзира на мјесто пребивалишта.

Како се остварује право на болничко лијечење?

Ово право се остварује на основу упутнице и то: 
• доктора породичне медицине, гинеколога и 

педијатра; 
• службе хитне медицинске помоћи (упућивање 

у болницу након указане хитне медицинске 
помоћи);

• специјалисте (када је упућивање неодложно 
потребно).

Уколико је осигурано лице потребно премјестити 
из једне у другу болницу у Републици Српској, 
упутницу ће издати болница из које се осигурано 
лице премјешта.

Право на пратиоца

Право на цјелодневни смјештај уз дијете које 
се налази на болничком лијечењу, здравствено 
осигурање обезбјеђује у сљедећим случајевима:
• када је дојење једини начин прехране дјетета, 

или је тај начин прехране препоручен;
• када је дијете ометено у психичком развоју и 

када се о томе посједује рјешење надлежног 
органа;

• када за дијете млађе од 6 година постоје 
медицинске индикације за смјештај пратиоца.

 

Напомена: Право на смјештај уз дијете остварује 
се на основу упутнице доктора који је дијете 
упутио у болницу (на упутници се наводи да је 
неопходан пратилац).
Такође, болница у којој се лијечи  дијете млађе од 
6 година, или дијете ометено у развоју, може да 
предложи дневни смјештај родитеља или другог 
старатеља иако то није наведено на упутници. 
Дневни смјештај пратиоца, болница може да 
предложи и у случају лијечења дјетета до 18 
година живота, уколико је обољело од малигне 
болести.

Хемодијализа и радиотерапија

• Упутница за хемодијализу важи 12 мјесеци, 
што значи да осигураном лицу које се ради 
овога упућује у болницу није потребна посебна 
упутница за сваку појединачну процедуру.

• Право на хемио или радио терапију, осигурано 
лице остварује на основу једне упутнице 
породичног доктора, без обзира на број и 
динамику циклуса хемио и радио терапије.

Шта је интерна упутница?

Интерну упутницу може да изда специјалиста којем 
вас је упутио породични доктор, или други доктор 
који има могућност да вас упути на виши ниво 
здравствене заштите. На основу интерне упутнице 
можете да обавите додатне прегледе и претраге у 
здравственој установи у којој ради специјалиста 
којем сте упућени. Дакле, за те додатне претраге, 
уколико их раде у болници у коју сте упућени, не 
треба вам нова упутница породичног доктора.

Шта плаћате у болници?

Уколико болничке услуге користите на основу 
упутнице, можете да платите само партиципацију. 
Уколико припадате некој од категорија које су 
ослобођене партиципације, трошкове вашег 
лијечења у цјелости ће платити Фонд.


