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Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС)



Поштовани осигураници,
Са великим задовољством и поносом вас 
обавјештавамо да је један од најважнијих пројеката у 
Републици Српској - Интегрисани здравствени 
информациони систем (ИЗИС) почео са радом у 
Болници Градишка и три припадајућа дома здравља – 
Козарска Дубица, Градишка и Србац. Ове четири 
здравствене установе су прве у којима почињe са 
примјеном електронско здравство, односно 
електронске упутнице, рецепти, картони и картице. Од 
овог пројекта очекујемо да здравствене услуге буду 
брже и ефикасније и да се здравствени систем у 
потпуности  прилагоди пацијенту и његовим 
потребама. Зато позивамо осигуранике са подручја ове 
три локалне заједнице да дођу у надлежну пословницу 
Фонда и преузму своје електронске картице и тако буду 
први осигураници који ће добити и користити 
електронску картицу.

КАКО СЕ ДОБИЈА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЦА?

Електронске картице за осигуранике са подручја 
Градишке, Козарске Дубице и Српца су спремне, те је 
потребно да осигураници са подручја ових локалних 
заједница дођу у надлежну пословницу Фонда  и 
преузму своју прву електронску картицу. Осигураници 
на шалтеру Фонда, односно на мјестима гдје се 
овјеравају здравствене књижице, могу да траже своју 
електронску картицу и наши радници ће је уручити. 
Такође, за преузимање е картице није одређен рок, 
првенствено како се не би стварале гужве у 
пословницама. 
Електронска картица је бесплатна, а приликом 
уручивања прве електронске картице није потребно 
подносити захтјев.  

Картица ће се до потпуног увођења ИЗИС -а у 
пракси користити упоредо са досадашњом 
здравственом књижицом. Дакле, 
истовремено ће важити и једна и друга 
здравствена легитимација, док се у 
потпуности не пређе на електронско 
здравство.

ГДЈЕ СЕ ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЦА МОЖЕ 
КОРИСТИТИ?

Електронска картица се, за сада, може користити у 
Болници Градишка и у домовима здравља Козарска 
Дубица, Србац и Градишка, а касније и  у апотекама 
када ове установе прилагоде своје информационе 
системе. Такође, у овим здравственим установама се 
примјењују и електронске упутнице, рецепти и картони.

Упоредо са електронским услугама, у овим 
здравственим установама ће се издавати 
папирне упутнице и рецепти у случају да 
осигураницима са овог подручја затреба 
здравствена услуга у некој другој 
здравственој установи у којој се још не 
примјењује ИЗИС. 

ДА ЛИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЦА ОВЈЕРАВА?

Са употребом електронске картице престаје потреба 
овјеравања здравствених књижица и ове четири 
здравствене установе на основу електронске картице 
могу да провјере статус осигураника, односно да ли је 
уплаћен допринос за здравствено осигурање.  

У случају да изгубите електронску картицу, у 
надлежној пословници Фонда подносите 
захтјев за добијање нове.

Ефикасније и доступније здравствене услуге су циљ 
свих пословних одлука Фонда, а са  овим пројектом 
настојимо да здравствени систем у потпуности 
прилагодимо новом добу и савременом стилу живота. 
Фонд ће и даље иновативним идејама настојати да 
уноси новине у здравствени систем, а свака промјена 
је продукт усклађивања потреба осигураника са 
финансијским могућностима, а ИЗИС је једна  таква 
одлука - уз ефикасније здравство до унапаређења 
здравља грађана. 

Ваш Фонд здравственог осигурања

»

»

»


