Информације
за осигуранике
Здравствена књижица вриједи више ако знаш права

Број: 7, 22. новембар 2011. г.

Евидентирање за педијатра и гинеколога
Осигураним лицима Фонда здравственог осигурања
РС (дјеци до 6 година и женама старијим од 15 година)
омогућено је да се опредијеле за свог педијатра и
гинеколога, те да код њих директно, без упутнице
породичног доктора, користе здравствену заштиту из ових
области. Да би остварили ово право родитељи дјеце и жене
треба да се јаве, тј. евидентирају код педијатра, односно
гинеколога код којег желе да се лијече. Осигурана лица
могу да се опредијеле за једног од педијатара/гинеколога

Педијатри на подручју
регије Фоча
Рб. ОПШТИНА

1. Фоча

ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА

ДЗ Фоча

Све информације у вези с евидентирањем код
гинеколога и педијатра могуће је добити од заштитника
права, путем телефона број 051 249 238 или електронском
поштом
zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org.

Гинеколози на подручју
регије Фоча
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА

Рб. ОПШТИНА

ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА

др Радмила
Капетанов

2. Вишеград ДЗ Вишеград

др Славица
Лончаревић; др
Милка
Димитријевски

3. Рудо

ДЗ Рудо

др Вера Рајак

Болница Фоча

Прим. др Супић
Радмила, Прим. др
Савић Штефица, Прим.
др Милинковић
Биљана, доц. др
Бокоњић Дејан, др
Турунташ Владимир и
др Гавриловић Татјана

4. Фоча

који се налазе на списку љекара који раде у здравственим
установама у РС са којима Фонд има потписан уговор о
пружању услуга из области гинекологије и педијатрије.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА

1. Фоча

ДЗ Фоча

др Илија Голијанин;
др Мирослав
Ристановић

2. Рудо

ДЗ Рудо

др Марина Миликић

3. Фоча

Болница Фоча

Прим. др Лечић
Радославка и др
Чанчар Владимир

Како до информација?
За сва питања у вези са евидентирањем код педијатра и гинеколога, као и за остала питања из обавезног здравственог осигурања можете се обратити и заштитнику права осигураних лица у вашој општини. Заштитнику
можете пријавити и кршење права из обавезног здравственог осигурања.
Ваши заштитници права су у:







Фочи: Љубица Зеловић – 065 464 436;
Чајничу: Тања Савић – 065 019 933;
Калиновику: Ленка Говедарица – 066 810 629;
Вишеграду: Мирјана Лаловић – 065 308 708;
Рудом: Слађана Николић – 058 711 143.

