Информације
за осигуранике
Здравствена књижица вриједи више ако знаш права

Број: 19, јул 2018.

Проширена права осигураника
Поштовани осигураници,
У фокусу пословне политике Фонда здравственог осигурања РС су осигураници, а наша основна мисија
је да свима вама обезбиједимо доступну и квалитетну здравствену заштиту. Све мјере које Фонд
континуирано спроводи, посебно када је у питању контрола и управљање трошковима, имају само један
циљ - да наши осигураници добију најбољу здравствену услугу. У прилог тој тврдњи, говоре и новине
које је Фонд у протеклом периоду увео у здравствени систем како би осигураницима обезбиједили
додатна права из здравственог осигурања и побољшали квалитет здравствене заштите. Фонд ће и даље, у
складу са одговорном пословном политиком коју води, настојати да своје активности усмјери на
осигурана лица у чије име и спроводи обавезно здравствено осигурање у Републици Српској.
У циљу адекватног информисања наших осигураника, доносимо вам најважније новине које је ФЗО РС у
овој години увео, а које се односе на проширење права из здравственог осигурања:

РАНИЈЕ

Осигураници који болују од ријетких
болести ослобођени су плаћања
партиципације за основну болест и њене
компликације, али само за дијагнозе које су
биле предвиђене Правилником о садржају,
обиму и начину остваривања права на
здравствену заштиту;

Фонд здравственог осигурања РС финансира
један иновативни лијек за обољеле од
метастатског меланома;

НОВИНЕ
Сви обољели од ријетких болести у
Републици Српској који су
регистровани у Центру за ријетке
болести су трајно ослобођени
плаћања партиципације за све оно
што покрива обавезно здравствено
осигурање (независно од дијагнозе и
година живота). То значи да им
лијекове, лијечења, дијагностику и
др. у потпуности финансира Фонд
здравственог осигурања РС;

Фонд здравственог осигурања
финансира 5 иновативних лијекова за
обољеле од метастатског меланома.
Уведена су 4 нова иновативна лијека;
Терапија ће бити доступна оним
осигураницима којима је неопходна
према препоруци љекара.
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РАНИЈЕ

Обавезно здравствено осигурање не
финансира ниједан иновативни лијек,
односно имунотерапију, за обољеле од
карцинома плућа;

Број: 19, јул 2018.

НОВИНЕ
Обољелима од карцинома плућа о
трошку Фонда је доступан један од
најсавременијих лијекова за
лијечење ове болести, односно
имунотерапија; Терапија ће бити
доступна оним осигураницима
којима је неопходна према
препоруци љекара;

На Основној болничкој листи лијекова
(лијекови који су пацијентима доступни за
вријеме лијечења у болницама) нису
постојали лијекови за лијечење
мултирезистентне туберкулозе као ни за
лијечење зависности од опијата;

Уврштено 15-ак нових лијекова на
Основну болничку листу лијекова,
међу којима су, по први пут и у
болницама, лијекови за лијечење
мултирезистентне туберкулозе,
лијечење од зависности од
опијата као и нови антибиотици,
инсулини и други лијекови;

Фонд финансира два покушаја вантјелесне
оплодње. Парови који имају могућност да
чувају ембрионе, сами плаћају њихово
залеђивање и чување;

ФЗО РС финансира три покушаја
вантјелесне оплодње. Чување
ембриона је у потпуности о трошку
ФЗО РС.

Фонд ће и у наредном периоду настојати да ослушкује потребе осигураника на које се благовремено
може реаговати, једино, редовном уплатом доприноса за здравствено осигурање. Зато је неопходно да
сви заједно радимо на јачању свијести о важности уплате доприноса за здравствено осигурање, јер само
тако Фонд може да одговори на све изазове у овој области. Поменуте новине потврђују да је Фонд,
одговорним и рационалним приступом у пословању, опредијељен да свакодневно унапређује
здравствени систем, јер нам је једино мјерило квалитета задовољан осигураник и на томе ћемо радити и
убудуће.
Ваш Фонд здравственог осигурања РС
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