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Здравствена књижица вриједи више ако знаш права

Број: 1 јул 2008. године

Поштовани,
У настојању да вам што више приближимо информације из здравственог осигурања, уводимо у праксу
овај информативни летак, који ћете добити приликом овјере здравствене књижице, сваког пута када
дође до промјена у прописима о правима из здравственог осигурања или се укаже потреба да вам
саопштимо за вас важне информације. Овакав вид информисања има за циљ и то да вас подстакне да се
својим сугестијама и приједлозима активније укључите у процес унапређења рада и боље организације
вашег Фонда здравственог осигурања.
У Фонду здравственог осигурања се проводе значајне промјене. Желимо да постанемо ваш сервис и да
сваким даном све више осјетите нашу спремност да вам помогнемо и да заштитимо ваша права из
здравственог осигурања.
С поштовањем,
Горан Кљајчин, директор Фонда

Измјене у прописима Фонда
Средином јула почела је примјена измјена и допуна
неколико општих аката којима су регулисана права из
здравственог осигурања. Измјене и допуне се односе на
сљедеће:
Партиципација
• Међу обољења за чије се лијечење не плаћа
партиципација, поред досадашњих, уврштено је и
обољење
под
називом
хередитарна
булозна
епидермолиза;
• Обољели од дијабетеса до сада нису плаћали
партиципацију код лијечења основне болести, а од сада
партиципацију неће плаћати ни за лијечење
компликација дијабетеса: гангрене и ангиопатије,
нефропатије, ретинопатије и дијабетичне катаракте;
Овим допунама сада је више од 60 % осигураника
Фонда ослобођено плаћања партиципације по неком од
основа.
Оптичка помагала
Код оптичких помагала извршена је промјена код рока
за промјену стакала за наочале код одраслих. Од сада
одрасли ће имати право на промјену стакала сваке пете
године под условом да је дошло до промјене диоптрије за
1,0. Дјеца, средњошколци и студенти имају право на
промјену стакала код сваке промјене диоптрије од 0,5.
Осигураници имају право или на наочале или на сочиво, а
не на обоје.
Нова права
• Измјенама Правилника о праву на ортопедско и друго
помагало, уведено је ново помагало – сплинтови за
безубе вилице. Помагало ће се одобравати за потребе
имобилизације безубих вилица код повреда.

Анкета:
У сваком броју Информација објавићемо по једно
анкетно питање, уз молбу да нам јавите свој
одговор.
Анкетно питање за овај број гласи:
• Примјећујете ли позитивне промјене у
Фонду здравственог осигурања?
Ваш одговор јавите на телефон 051/ 232-271 или
електронском поштом.
Желимо да будемо међу најбољима – придружите
нам се на том путу.

•

Обољели од дијабетеса који користе специјалне
инзулинске апарате, од сада имају право на
дијагностичке траке за мјерење нивоа шећера у крви
које се користе код таквих апарата.
• Обавезним осигурањем обухваћено је и право на: Стент,
мрежицу за хернију трбушног зида и био-oс и колаген
мембрански
Право на пелене
Измјенама и допунама Правилника о праву на
ортопедско и друго помагало прецизно је дефинисано ко
има право на пелене:
• Дјеца ометена у психофизичком развоју (умјерена,
тешка и дубока душевна заосталост);
• Спастичка мождана парализа;
• Спастичка парализа обију руку или ногу;
• Параплегија и тетраплегија
• Паркинсонова и Алцхајмерова болест.
Максимална количина одобрених пелена износи двије
на дан.
Право на рачунар са говорним софтвером
Право на ово помагало имају потпуно слијепа или
слабовида лица до 30 година живота, а преко 30 година
слијепа лица којима је ово извор егзистенције и ако су
савладали информатичку обуку.
Гдје можете да пронађете ове прописе?
Измјене и допуне правилника објављене су у
«Службеном гласнику Републике Српске» број 63/08.
Прописи су објављени и на интернет страници Фонда:
www.zdravstvo-srpske.org

Како да добијете одговор на било које
питање из здравственог осигурања?
• Позивом на број 1371 који вам је доступан
24 часа сваког дана (одговор ћете добити одмах, а
најкасније наредног радног дана; цијена минуте разговора
кошта 0,45 КМ + ПДВ);

•
•

Електронском поштом:
javnost@zdravstvo-srpske.org (одговор ћете
добити истог, или наредног радног дана);
У свакој пословници Фонда

