Информације
за осигуранике
Здравствена књижица вриједи више ако знаш права

Обавјештење за студенте и ђаке
Осигурана лица Фонда здравственог осигурања РС која су
уписала редовне студије у иностранству, у земљама са
којима БиХ има потписан споразум о социјалном осигурању,
могу да за вријеме студија користе право на здравствену
заштиту у случају да им затреба хитна медицинска помоћ.
Списак земаља са којима БиХ има споразуме доступан је на
сајту ФЗО РС (Србија, Хрватска, Црна Гора, Словенија,
Аустрија, Њемачка и др.).
На основу потврде да су редовни студенти факултета у
иностранству и увјерења о здравственом стању којег издаје
породични доктор, надлежна пословница ФЗО РС ће
студенту издати одговарајући ино образац и то за период
трајања школске године. На основу овог обрасца, ФЗО РС
студентима покрива трошкове у иностранству у случају да
им затреба хитна, неодложна медицинска помоћ (не односи
се на циљана лијечења, стоматолошке услуге, дијагностику
и сл.).
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ЗА СТУДЕНТЕ У ИНОСТРАНСТВУ:
►Студенти који уписују студије у иностранству који имају
тзв. ''предуписни'' статус, односно који прво морају да
испуне одређене услове ради уписа на редовни студиј не
могу да добију ино образац на период трајања
школске године, јер се он у складу са прописима
Фонда може издати само за редовне студенте (нпр.
студенти у Аустрији који прво морају да уче језик);
►У овом случају осигураном лицу се може издати ино
образац за привремени боравак у иностранству који се
издаје на период од највише 60 дана у току године;
►Они који не испуњавају услове за добијање ино обрасца
којег издаје ФЗО РС, као и они који студирају у земљама са
којима БиХ нема споразум, дужни су да се осигурају по
прописима земље у којој студирају;
►Студенти који студирају у иностранству, да би добили ино
образац, уз увјерење љекара, треба да приложе
преведену
потврду
да
су
редовни
студенти
високошколске установе у иностранству (уколико није на
неком од званичних језика БиХ);
НАПОМЕНЕ ЗА СТУДЕНТЕ И ЂАКЕ У РС:
►Редовни студенти који студирају у Републици Српској су
обавезни да Фонду доставе потврду са факултета да су
редовни студенти како би им се могла овјеравати
здравствена књижица;
►Млади могу бити пријављени на здравствено осигурање
преко родитеља до навршене 26 године живота искључиво
под условом да су на редовном школовању;
►Средњошколци су обавезни да донесу потврду да су
редовни ђаци за сваку школску годину;
►Дјеци до 15 година која су пријављенa на осигурање
књижица се увијек овјери, чак и онда када нису уплаћени
доприноси за здравствено осигурање.
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Провјера осигурања преко
интернета
Осигураним лицима путем интернет
странице ФЗО РС (www.zdravstvosrpske.org) омогућено је да провјере
свој статус осигурања, тј. да ли могу да
овјере здравствену књижицу, као и да
провјере када су и у којој здравственој
установи
заказани
за
магнетну
резонанцу (МР) или компјутеризовану
томографију (ЦТ). Ово је омогућено
захваљујући ''Е сервису'' који је
инсталиран
на
новој
интернет
страници Фонда. Дакле, једноставним
кликом на иконицу ''Е сервис'', те
уписом јединственог матичног броја и
броја здравствене књижице добићете
информацију да ли сте осигурани, као
и ко је ваш доктор породичне
медицине. (Уколико вам број књижице
није исправан, исти можете да
провјерите у надлежној пословници
ФЗО.) Такође, корисницима је пружена
могућност и да преузму андроид
апликацију (FzoRS), на којој је
доступан ''Е сервис'', те вијести из
обавезног здравственог осигурања.
Новина је и да ФЗО РС од недавно
можете пратити и на друштвеним
мрежама - Фејсбуку и Твитеру.
Наиме, циљ нам је да максимално
приближимо
нашу
институцију
грађанима, прије свега, побољшањем
информисаности
о
здравственом
осигурању и правима осигураних лица,
те
да
додатно
унаприједимо
транспарентност и да будемо на
располагању свим нашим корисницима.
Отварањем
профила
ФЗО
на
друштвеним
мрежама
настојимо,
првенствено, да код млађе популације
развијамо
свијест
о
значају
здравственог осигурања, те да на
вријеме воде рачуна да ли су
пријављени на осигурање, а не тек
онда када им затребају услуге
здравствене заштите. Као и до сада, на
интернет страници су доступне све
најзначајније
информације
из
обавезног здравственог осигурања
(листе
лијекова,
правилници,
цјеновници, јавне набавке...).

Ваш Фонд здравственог осигурања РС

