
 

Важне новине од новембра: 

Бањско лијечење и за обољеле од короне 

Здравствена књижица вриједи више ако знаш права  Број: 24, окто�ар 2020.  

Информације 
з а  о с и г у р а н и к е  

Поштовани осигураници, 

Пратећи ваше потребе, а у циљу да вам се обезбиједи што квалитетнија и доступнија здравствена заштита, Фонд 

здравственог осигурања Републике Српске донио је неколико новина којима се додатно проширују ваша права из 

здравственог осигурања, те поједностављују процедуре остваривања права. Ријеч је о новим правима из области 

продужене медицинске рехабилитације и лијековима, а ове новине ће почети да се примјењују од новембра 2020. године. 

Која су нова права осигураника? 

 Право на продужену медицинску реха�илитацију и за осигуранике о�оље-
ле од корона вируса 

 Осигураници након инфаркта миокарда имају право на медицинску реха-
�илитацију 

 Дјеци омогућена реха�илитација више пута у току године, само на основу 
упутнице 

 Захтјев за продужетак реха�илитације подноси здравствена установа, не 
осигураник 

 По�ољшана доступност лијекова за труднице 

 Нови лијек на �олничкој листи. 

Проширена права у о�ласти продужене медицинске реха�илитације 

Право на продужену медицинску 

реха�илитацију и за осигуранике 

о�ољеле од корона вируса 

Од новем�ра мјесеца осигураници 

који су прележали инфекцију новим 

корона вирусом (Ковид 19) имају 

право на продужену медицинску 

реха�илитацију и то у трајању до 28 

дана. Ово право се остварује на основу 

отпусног писма из �олнице за прву 

реха�илитацију, а на приједлог 

специјалисте пулмолога или 

пнеумофтизиолога или инфектолога. 

Могуће је остварити и право на о�нову 

реха�илитације на основу налаза 

специјалисте и препоруке за о�нову 

реха�илитације, а одлуку доноси 

љекарска комисија Фонда. О�нова 

реха�илитације се одо�рава на период 

до 14 дана. 

Осигураници након инфаркта 

миокарда имају право на медицинску 

реха�илитацију 

Право на продужену медицинску 

реха�илитацију од новем�ра мјесеца 

моћи ће остварити и осигураници који 

су имали акутни инфаркт миокарда. 

Реха�илитацију ће предлагати доктор 

специјалиста кардиолог, кардиохирург 

и васкуларни хирург, а од медицинске 

документације неопходно је имати 

отпусну листу из �олнице, са 

функционалним статусом и препоруком 

за реха�илитацију. Реха�илитација се 

може одо�рити на период до 14 дана. 

Подсјећамо, раније су право на 

реха�илитацију имали осигураници 

након оперативних захвата (уградње 

�ајпаса, умјетних валвула, операције на 

срчаним залисцима и сл.). 

Дјеци омогућена реха�илитација 

више пута у току године, само на 

основу упутнице 

Дјеца до 15 година, која имају 

индикације за продужену медицинску 

реха�илитацију, имају право на 

реха�илитацију, када је то неопходно, 

више пута у току године и за то је 

потре�на само упутница, �ез 

комисијског одлучивања. Иначе, прије 

пар година ФЗО је омогућио да дјеца до 

15 година имају право сваке године на 

реха�илитацију. Такође, тада смо и 

дјеци до 18 година омогућили 

реха�илитацију �ез комисијског 

одлучивања и ограничавања трајања 

реха�илитације. Реха�илитација им се 

одо�рава на основу упутнице 

породичног љекара, а на приједлог 

специјалисте. У случајевима 

посттрауматских стања, односно 

прелома код дјеце, још раније је 

омогућено да се дјеци о�ез�иједи 

директан приступ реха�илитацији и 

након ван�олничког з�рињавања. 

Дакле, сада је учињен још један 

искорак и настављен континуитет у 

о�ез�јеђивању што квалитетније 

здравствене заштите најмлађих. 

Захтјев за продужетак 

реха�илитације подноси здравствена 

установа 

Још једна новина из о�ласти 

продужене медицинске 

реха�илитације односи се на 

поједностављење процедура у случају 

потре�е за продужавањем 

реха�илитације. Наиме, до сада су 

захтјев за продужетак медицинске 

реха�илитације подносили 

осигураници љекарској комисији 

Фонда, а од новем�ра захтјев ће 

подносити специјализована установа у 

којој је одо�рена реха�илитација.  

Де�аљније се може�е 

информиса�и у Правилнику о 

условима и начину ос�варивања 

�рава на �ро�ужену ме�ицинску 

реха�или�ацију, који је �ос�у�ан 

на сај�у Фон�а  

www.zdravstvo-srpske.org. 
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Ваш  

Фонд здравственог осигурања 

Репу�лике Српске 

Доступнији лијекови 

Лијекови за труднице 

Лијекови ''еноксапарин'' и 

''далтепарин'', које најчешће користе 

труднице (з�ог профилаксе 

тром�оем�олијских поремећаја), 

у�удуће ће ићи на терет Фонда 

здравственог осигурања, а не домова 

здравља, као што је до сада �ио случај. 

Захваљујући томе, очекујемо да ће ови 

лијекови �ити доступнији трудницама, 

а и домови здравља ће досадашње 

расходе за ове лијекове моћи 

преусмјерити у финансирање других 

потре�а. Наиме, с о�зиром на то да су 

поменути лијекови представљали 

значајно финансијско оптерећење за 

домове здравља, потре�е за овим 

лијековима често нису исказивали у 

реално потре�ним количинама, те се 

дешавало да их труднице морају да 

купују саме, јер их није �ило у 

домовима здравља, и накнадно 

рефундирају трошкове од Фонда. 

Дакле, умјесто на Листи лијекова 

домова здравља, ови лијекови ће се 

у�удуће налазити у Посе�ном програму 

ФЗО РС и финансираће се на терет 

Фонда, чиме ће �ити о�ез�јеђена �оља 

сна�дјевеност домова здравља овим 

лијековима и самим тим �оља 

доступност осигураницима. 

 

Нови лијек на �олничкој листи 

Осигураницима ће у �олницама 

у�удуће �ити доступан нови лијек  

''ертапенем''. Ријеч је о 

анти�актеријском лијеку који је 

намијењен првенствено лијечењу 

дјеце, али и одраслих у случајевима 

нпр. инфекције коже и меких ткива код 

дија�етичног стопала, акутних 

гинеколошких инфекција и др. Овај 

лијек је уврштен на Болничку листу 

лијекова, што значи да ће га 

осигураници, којима је потре�ан, 

до�ијати за вријеме �олничког 

лијечења.  

 Наведена проширења права из 

здравственог осигурања 

потврђују опредјељеност ФЗО 

РС да, када се год укаже 

финансијска могућност, радимо 

на додатном по�ољшању 

здравствене заштите грађана 

Српске и да је то наш 

приоритет. Напомињемо и да је 

у овом периоду пандемије 

изазване вирусом корона, све 

док траје ванредна ситуација, 

здравствена заштита у јавним 

здравственим установама 

о�ез�јеђена за све грађане, чак 

и неосигуране, док осигураници 

не тре�а да овјеравају 

здравствене књижице. Дакле, 

за разлику од много 

развијенијих земаља свијета, 

гдје су о�ољелим поред �риге 

за здравље, највећа �рига 

трошкови лијечења, свим 

грађанима Репу�лике Српске за 

вријеме ванредне ситуације 

здравствене услуге финансира 

ФЗО, односно Влада Српске. 

За питања из о�авезног здравственог 

осигурања можете нас контактирати 

телефоном и мејлом   

 051 249 238 

 051 226 870 

 051 249 211 

 zasDtnik.prava@zdravstvo-srpske.org 

 portparol@zdravstvo-srpske.org 

Пратите нас и на друштвеним мрежама 

    @FzoRs 

 

Фонд здравственог осигурања 

Репу�лике Српске 


