Информације
за осигуранике
Здравствена књижица вриједи више ако знаш права
Нови правилник о коришћењу здравствене заштите
изван Републике Српске

Једноставније процедуре
Од 15. јула ове године у примјени је нови
правилник о коришћењу здравствене заштите
изван Републике Српске, којим су знатно
поједностављене процедуре код остваривања
овог права. У односу на претходни правилник,
новим је промијењено сљедеће:
- Осигураник, коме је потребно лијечење
изван Републике Српске, више не мора да, након
што му такво лијечење препоручи болнички
конзилијум, долази у пословницу Фонда ради
подношења захтјева за одобравање таквог
лијечења. Сву процедуру осигураник ће сада
завршити у болници, а у Фонд може да дође само
да подигне рјешење, односно ни тада уколико се
опредијели да рјешење добије поштом.
- Новост је и то што приједлог за упућивање
на лијечење изван Републике Српске сада може
дати и специјалиста из приватне здравствене
установе с којом Фонд има потписан уговор. Нпр.
ако је вашем породичном доктору консултант за
очне болести специјалиста из приватне
ординације, он може да предложи лијечење
изван РС уколико процијени да га није могуће
обавити у нашим болницама. Осигураник, дакле,
више не мора да одлази у болницу како би њихов
конзилијум дао такав приједлог.
Коришћење права на лијечење изван РС на
основу приједлога наше здравствене установе, у
правилу је могуће само у здравственим
установама са којима Фонд има закључен уговор,
од којих се већина налази у Србији и у
Федерацији БиХ. Такође, правило је и то да се
лијечење изван РС одобрава у случају да га није
могуће обавити код нас. Међутим, новим
правилником је омогућено да осигураник користи
и здравствену заштиту коју пружају наше
болнице, уколико је то његов избор, али је у том
случају мање учешће Фонда у трошковима,
односно веће је лично учешће осигураника. Нпр.
уколико осигураник жели да операцију жучи
обави на ВМА, иако ту врсту операција раде наше

болнице, Фонд ће му признати 30 % цијене
операције, а остатак ће осигураник да плати сам.
Знатне новине се односе на процедуру
добијања ИНО обрасца на основу којег
осигураници могу да користе здравствену заштиту
за вријеме боравка у иностранству, нпр. због
школовања, службеног пута, рада, или је разлог
боравка туристичко путовање. Новине се односе
на сљедеће:
- Као и раније ино образац се издаје на основу
потврде породичног доктора о здравственом
стању осигураника, с тим да ову потврду више не
мора да потписује и директор дома здравља.
Дакле, довољан је потпис породичног доктора.
- Раније ино образац није било могуће издати
осигуранику који болује од хроничне или акутне
болести. Сада је то ограничење укинуто, односно
образац може да добије и осигураник који болује
од хроничне болести уколико је његов породично
доктор написао да је осигураник способан за пут,
односно да је његово здравствено стање
стабилно и да одмах по доласку у иностранство
неће бити потребно лијечење.
У вези с коришћењем права на здравствену
заштиту на основу ино обрасца, треба знати да је
оно могуће само у земљама са којима БиХ има
потписан споразум о социјалном осигурању. Што
се тиче обима права, уколико је туризам разлог
боравка у иностранству, право је ограничено на
хитну медицинску помоћ, а уколико је ријеч о
другим разлозима, право је ограничено на
неодложну здравствену заштиту, односно на
лијечење које није могуће одгодити до повратка у
Републику Српску.
Правилник о коришћењу здравствене
заштите изван Републике Српске налази се на
интернет страници Фонда у линку «Прописи»:
(www.zdravstvo-srpske.org).
На интернет страници Фонда могуће је
пронаћи и списак земаља са којима БиХ има
потписан споразум о социјалном осигурању.
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Доступност најсложенијих
услуга здравствене заштите

Стручњаци из
иностранства у нашим
болницама
Управни одбор Фонда здравственог осигурања је усвојио пројектни документ «Побољшање
доступности терцијарне здравствене заштите и
смањење трошкова лијечења изван Републике
Српске». Суштину овог пројекта могуће је
најједноставније објаснити на сљедећи начин:
умјесто да пацијенти одлазе у иностранство,
врхунски стручњаци из разних области долазиће
из иностранства да у нашим болницама лијече
наше пацијенте. Наиме, Фонд здравственог
осигурања је урадио анализу која је показала да
знатан број пацијената буде упућен у
иностранство само зато што наше болнице немају
адекватан здравствени кадар, док смјештајне
капацитети и опрему имају. На основу овога је
процијењено да би ангажовањем љекара из вана,
био учињен уступак пацијентима, били би мањи
трошкови лијечења, а било би могуће организовати и ефикасну обуку домаћег медицинског
кадра како би у догледно вријеме могли
самостално да проводе најсложеније методе
лијечења.
Новим правилником о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске
прописана је процедура ангажовања љекара из
иностранства. Нашим осигураницима биће доступне информације о именима тих стручњака,
болницама у којима ће бити ангажовани и
њиховим експертским областима. Осигураницима
ће, такође, бити доступне и информације у вези с
процедуром која је прописана у случају да се
опредијеле да им операцију, или неки други
облик лијечења обаве ови стручњаци.
Реализација наведеног пројекта је већ
почела у Општој болници Градишка, гдје је
професор доктор Андрија Голубовић са Института
за онкологију из Сремске Каменице обавио
операцију пацијенткињи обољелој од карцинома
дојке.

Како до информација?
 Инфо телефон 051/ 249-222 – Од 8 до 15 часова

радним даном, на овај број телефона осигураници могу да добију све информације у вези са

лијековима које финансира Фонд.

 Инфо

телефон 051/ 249-116 – на овај број телефона осигураници могу да добију информације и помоћ у вези са пријемом на лијечење у
здравствене установе изван РС, као и заказивањем прегледа на МР и ЦТ.

 Инфо телефон 051/249-238 - телефон намјењен невладиним организацијама и питањима у вези са заштитом права осигураних лица.
 Инфо телефон 051/249-211 – намјењен новинарима, али је доступан и грађанима уколико им је потребна информација из обавезног здравственог
осигурања.

 Инфо телефон 13 71 - Осигураницима је доступан сваког дана од 7 до 21 час. Минут разговора путем овог телефона, који је отворен у сарадњи с
Хало центром Пошта Српске, кошта 0,45 КМ без ПДВ-а.

 www.zdravstvo-srpske.org – на званичној интернет страници Фонда здравственог осигурања РС могу се пронаћи све информације о правима из
обавезног здравственог осигурања, прописи, водичи и др.

 javnost@zdravstvo-srpske.org – на овај мејл грађани могу да пошаљу било које питање у вези са обавезним здравственим осигурањем
 zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org – на овај мејл осигураници могу да се информишу о својим правима и да сазнају име заштитника права у њиховој
општини.

