I.САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ПОПУЛАЦИОНЕ
ВРСТА
ГРУПЕ
1
2
Новорођенче
Вакцинација против
(први месец)
туберкулозе (BCG)

САДРЖАЈ
3
Поступак према
Правилнику о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

Прва доза вакцине против
хепатитиса Б (HB)+
имуноглобулин код
новорођенчета HBc антиген
позитивних мајки (НВIG)
Скрининг за детекцију
фенилкетонурије и
хипотиреоидизма
Упознавање са
Патронажна посета
новорођенчету и породиљи здравственим стањем
мајке и детета, обука у
вези неге
новорођенчета обавезно купање и
обрада пупчаног
патрљка; контрола
здравственог стања
бабињаре, а посебно
преглед стања и
млечности дојки;
здравствено-васпитни
рад.

ОБИМ
4
Једанпут у
породилишту
или
саветовалишту
диспанзера

Прва доза по
рођењу у току 24
сата

Једанпут, до 5
дана по рођењу
5 посета у низу,
од првог дана по
изласку са
неонатолошког
одељења и
акушерског
одељења

Одојче (од 2.
Систематски преглед
месеца до краја 1.
године)

Анамнеза; општи
клинички преглед и по
системима; преглед
кукова на дисплазију са
ултразвучним
прегледом у 3. месецу;
минимални неуролошки
преглед; скрининг за
детекцију анемије
једанпут у 6. месецу;
провера вакциналног
статуса; оцена
здравственог стања и
предузимање
одговарајућих
дијагностичких,
терапијских и рехаб.
поступака; здравственоваспитни рад уз
истицање важности
дојења најмање до
навршених 6 месеци.
Поступак према
Правилнику о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

4 пута (3, 6, 9. и
12. месец)

Поступак према
Правилнику о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

Друга доза у
другом месецу и
трећа доза до
шест месеци
(0,1,6)

3 дозе са
навршена 3
месеца у
интервалу од 6
недеља ( у 3, 4
и трећа доза
најкасније до
навршених 6
месеци детета)
3 дозе са
Вакцинација против дечије Поступак према
навршена 3
парализе (ОРV) или (IPV – Правилнику о
месеца, у
код имунокомпромитоване имунизацији и начину
интервалу од 42
деце)
заштите лековима
(„Службени гласник РС”, дана (у исто
време када и
број 11/06).
DTP)
Вакцинација против
дифтерије, тетануса и
великог кашља (DTP)

Вакцинација против
хепатитиса Б (HB)

Вакцинација против
хемофилуса инфлуенце
(Hib)

Поступак према
Правилнику о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

Контролни преглед,
односно преглед пред
вакцинацију

Праћење раста и
развоја, рано откривање
поремећаја, рано
предузимање третмана;
провера вакциналног
статуса; здравственоваспитни рад.

Стоматолошки преглед
Патронажна посета

Друга година
живота

3 дозе са
навршена 3
месеца у
интервалу од 6
недеља ( у 3, 4
и трећа доза
најкасније до
навршених 6
месеци детета)
3 пута

Једанпут
Провера знања, ставова 2 посете, 4
и понашања у вези са
посете код деце
негом и исхраном
под ризиком
детета и даља
едукација.
Систематски преглед
Анамнеза; општи
Једанпут
клинички преглед и по
системима; анализа
крвне слике; оцена
вакциналног статуса;
скрининг за детекцију
поремећаја чула вида и
слуха; оцена
здравственог стања и
предузимање
одговарајућих
дијагностичких,
терапијских и
рехабилитационих
поступака; здравственоваспитни рад.
Прва ревакцинација против Поступак према
Једна доза
Правилнику о
дифтерије тетануса и
имунизацији и начину
великог кашља (DTP)
заштите лековима
Прва ревакцинација против („Службени гласник РС”,
број 11/06).
дечије парализе (OPV)
Једна доза
Вакцинација против малих Поступак према
Једна доза у
богиња, заушака и црвенке Правилнику о
узрасту од 12 до
(MMR)
имунизацији и начину
15 месеци
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

Патронажна посета

Трећа година
живота

Четврта година
живота

Пета година
живота

Контролни стоматолошки
преглед
Контролни преглед

Провера знања, ставова 1 посета
и понашања у вези са
негом и исхраном
детета и даља
едукација.
Једанпут

Праћење раста и
Једанпут
развоја, рано откривање
поремећаја, рано
предузимање третмана;
провера вакциналног
статуса; здравственоваспитни рад.
Систематски стоматолошки
Једанпут
преглед
Систематски преглед
Анамнеза; општи
Једанпут
клинички преглед и по
системима; анализа
крвне слике; мерење
крвног притиска; оцена
вакциналног статуса;
скрининг за детекцију
поремећаја говора и
гласа; оцена
здравственог стања и
предузимање
одговарајућих
дијагностичких,
терапијских и
рехабилитационих
поступака; здравственоваспитни рад.
Патронажна посета
Провера знања, ставова 1 посета
и понашања у вези са
негом и исхраном
детета и даља
едукација.
Контролни преглед
Праћење раста и
Једанпут
развоја, рано откривање
поремећаја, рано
предузимање третмана;
скрининг за детекцију
поремећаја говора и
гласа (ако није обављен
у 4. години); провера
вакциналног статуса;
здравствено-васпитни
рад.

Шеста/седма
година живота
(пред полазак у
школу)

Систематски преглед

Ревакцинација против
малих богиња, заушака и
црвенке (MMR)

Друга ревакцинација
против дифтерије и
тетануса (DT)

Анамнеза; општи
Једанпут
клинички преглед и по
системима, посебно
чула говора и коштаномишићног система;
анализа крвне слике и
урина; оцена
вакциналног статуса;
скрининг за детекцију
поремећаја чула вида и
слуха; оцена
здравственог стања и
предузимање
одговарајућих
дијагностичких,
терапијских и
рехабилитационих
поступака; здравственоваспитни рад; упут за
комисију која врши
категоризацију деце
ометене у
психофизичком развоју;
издавање потврде за
упис у школу.
Једна доза
Поступак према
Правилнику о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).
Jедна доза
Поступак према
Правилнику о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

Једна доза у
Друга ревакцинација против Поступак према
исто време када
дечије парализе (OPV)
Правилнику о
и (DT)
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

Систематски стоматолошки
преглед

Једанпут

Једанпут
Анамнеза; општи
клинички преглед и по
системима; примена
метода процене стања
ухрањености, оцена
вакциналног статуса;
оцена здравственог
стања и предузимање
одговарајућих
дијагностичких,
терапијских и
рехабилитационих
поступака, здравственоваспитни рад, посебно
на спречавању болести
зависности (узимање
алкохола, наркотика,
дувана); информисање
родитеља о
здравственом стању
деце.
Превентивни стоматолошки
Једанпут
преглед
Вакцинација против
Поступак према
Три дозе са
хепатитиса Б само за децу Правилнику о
размаком (друга
која нису до тада
имунизацији и начину
доза после
вакцинисана (HB)
заштите лековима
месец дана и
(„Службени гласник РС”, трећа после
број 11/06).
шест месеци0,1,6)
Трећа ревакцинација
Поступак према
Једна доза
против тетануса и
Правилнику о
дифтерије (dT)
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).
Једна доза у
- Трећа ревакцинација
Поступак према
исто време када
против дечије парализе
Правилнику о
и dT
(OPV)
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”,
број 11/06).

7/8, 9/10, 11/12,
Систематски преглед
13/14, 15/16, 17/18
година живота,
односно I, III, V и
VII разред основне
школе и I и III
разред средње
школе

12 година

14/15 година (VIII
разред основне
школе)

8/9, 10/11, 12/13, Контролни преглед
14/15, 16/17, 18/19
година живота,
односно II, IV, VI,
VIII разред
основне школе и II
и IV разред
средње школе код
деце са
откривеним
поремећајем при
систематским
прегледима

14/15 – до
навршених 18
година која не
настављају
школовање

Прва и трећа
година студија

Праћење здравственог Једанпут
стања и провера
успешности
спроведених мера
предложених при
систематским
прегледима;
предузимање допунских
испитивања;
здравствено-васпитни
рад.
Код узраста 14/15
година (VIII разред
основне школе)
извршити:
- офталмолошки
преглед и
- лабораторијски
преглед (Hb и Еr).
Превентивни стоматолошки
Једанпут
преглед
Једанпут код
Систематски преглед
Општи клинички
прегледа у
преглед и по
системима; стандардне случају болести
лабораторијске
претраге; оцена
здравственог стања;
одређивање додатних
медицинских
испитивања у
зависности од нађеног
стања и фактора
ризика.
Превентивни стоматолошки
Једанпут
преглед
Систематски преглед
Анамнеза, општи
Једанпут
клинички преглед и по
системима; неуролошки
статус (код жена
систематски
гинеколошки преглед);
стандардне
лабораторијске
претраге; оцена
здравственог стања;
одређивање додатних
медицинских
испитивања у
зависности од нађеног
стања и фактора
ризика; здравственоваспитни рад.

Одрасло
Систематски преглед
становништво (од
19 до 35 година)

Одрасло
Систематски преглед
становништво (од
35 и више година)

Анамнеза, општи
клинички преглед и по
системима; обавезан
неуролошки статус; (код
жена и палпаторни
преглед дојки);
стандардне
лабораторијске
претраге; оцена
здравственог стања;
одређивање додатних
медицинских
испитивања у
зависности од нађеног
стања и фактора
ризика.
Исти садржај као код
популације од 19 до 35
година уз допуну код:
старијих од 50 година
дигиторектални
преглед;

Једанпут у
добном периоду,
код прегледа у
случају болести
или једанпут у
пет година

Једанпут у две
године или
једном у добном
периоду код
првог прегледа у
случају болести

Код мушкараца
палпаторни преглед
простате; код лица 65 и
више година извршити
процену функционалног
статуса;

Циљани преглед на рано
откривање карцинома
дебелог црева

За особе од 50 година и
старије без симптома; Једанпут
годишње
Анамнеза породична и
лична, тестирање на
постојање окултне крви
у столици;
Код високо ризичних
група-колоноскопија.

Патронажна посета

За одрасле 65 и више
година: упознавање са
здравственим стањем и
функционалном
способношћу старих;
здравствено-васпитни
рад.

На три године
Према
индикацијама (за
одрасле 65 и
више година jеданпут
годишње)

Жене
генеративног доба
(од 15 до 49
година)

Преглед у вези са
планирањем породице
(захтева присуство оба
партнера)

Труднице први
триместар

Први преглед

Здравствено-васпитни Најмање 2
прегледа
рад о значају
одговорности везане за
родитељство, потребе
учешћа оба партнера у
планирању породице и
штетности намерног
прекида трудноће;
анамнеза, клинички
преглед, лабораторијска
испитивања и, по
потреби, одређивање
врсте контрацепције.
Анамнеза, мерење ТА и Најмање 1
телесне масе, преглед преглед
дојки и брадавица,
одређивање карличних
мера, гинеколошки
преглед: под
спекулумом,
бимануелни,
колпоскопски; узимање
вагиналног секрета и
цитолошког налаза по
PA; утврђивање
старости трудноће;
одређивање термина
порођаја, инспекција
доњих екстремитета;
палпаторни преглед
штитне жлезде;
тестирање на
HIV;одређивање RH
фактора; одређивање
крвне
групе;лабораторијска
испитивања;
здравствено васпитни
рад; у случају сумње на
високоризичну трудноћу
упућивање на
консултативни преглед
на виши ниво
гинеколошко
здравствене заштите
и/или специјалистима
других одговарајућих
медицинских
дисциплина.

4 пута
Исти садржај као код
првог прегледа, уз
допуну: слушање
срчаних тонова плода,
одређивање става и
положаја плода;
скрининг тест на
хипергликемију и
хипертензију;
упућивање на
психофизичку припрему
за порођај.
Ултразвучни преглед
Утврђивање стања
3 пута
плода и тока трудноће.
Патронажна посета
Упознавање са
Једанпут
здравственим стањем
жене, здравственоваспитни рад уз давање
савета у вези неге,
личне хигијене и
правилне исхране.
Превентивни стоматолошки
Једанпут
преглед
Труднице високо- Контролни преглед
Праћење тока трудноће Према
ризична трудноћа
и предузимање
индикацијама
потребних мера.
Циљани прегледи (генетска Рано откривање
Према
и друга испитивања)
фактора ризика за
индикацијама
правилан развој плода.
Према
Патронажна посета
Упознавање са
индикацијама
факторима ризика
трудне жене и давање
савета у вези
хигијенско-дијететског
режима у току трудноће.
Породиља
Први преглед
Гинеколошки преглед; Jеданпут после
праћење инволуције
порођаја након 6
материце; преглед
недеља
дојки; здравственоваспитни рад.
Контролни преглед
Гинеколошки преглед; Једанпут након 6
утврђивање
месеци
здравственог стања
жене; здравственоваспитни рад.
Труднице - други и Контролни преглед
трећи триместар

Жене од 20 до 65
година

Циљани преглед на рано
откривање рака грлића
материце

Циљани преглед на рано
откривање рака дојке

Анамнеза, гинеколошки Једанпут
преглед (под
годишње
спекулумом,
колпоскопски са
узимањем PА и
вагиналног бриса,
бимануелни); по
потреби узимање
биопсије; преглед дојки.
Процена ризика на рак
дојке
(анамнеза,породична
анамнеза, преглед)

- од 30. године
препорука и упутство за Једном у том
самопреглед дојке
добном узрасту
-од 40. године клинички Једном годишње
преглед дојке
- од 50. године –
мамографски преглед

Жене од 15 и
више година

Систематски гинеколошки
преглед

Анамнеза, гинеколошки
преглед (под
спекулумом, узимање
PA и вагиналног бриса,
колпоскопски,
бимануелни); преглед
дојки; лабораторијска
испитивања;
утврђивање
здравственог стања и
предузимање
одговарајућих мера.

Једном у две
године

Једанпут
годишње код
првог јављања
лекару

II. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ
СТАЊИМА
Хитна медицинска помоћ, у смислу овог правилника, јесте непосредна –
тренутна медицинска помоћ која се пружа да би се избегло довођење
осигураног лица у животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно
слабљење или оштећење његовог здравља или смрт.

Под хитном медицинском помоћи, у смислу овог правилника, сматра се и
медицинска помоћ која се пружи у року од 12 сати од момента пријема
осигураног лица да би се избегао очекивани настанак хитног медицинског
стања.
Првим степеном хитности ознавачавају се сва хитна патолошка стања,
обољења, повреде и тровања која се дешавају на радном и јавном месту.
Обим здравствене заштите у хитним медицинским стањима треба да
буде у складу са потребом болесног или повређеног осигураног лица, односно
степеном угрожености здравља услед повреде, болести и других поремећаја
здравља.
У хитним, односно ургентним стањима садржај здравствене заштите чине:

НА МЕСТУ ПОВРЕЂИВАЊА
И
У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
РАЗБОЉЕВАЊА
Прва помоћ
Прва помоћ
Лекарски преглед
Лекарски преглед
Потребна дијагностика и лабораторијска
Медицинска интервенција
испитивања
Медикаментозна терапија
Медицинска интервенција и одговарајућа нега
Превоз (санитетски и други) Терапијски третман

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 47. став 1. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник
РС'', бр. 107/05 и 109/05 – исправка), прописано је да Републички завод за
здравствено осигурање за сваку календарску годину, доноси општи акт којим
уређује садржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања из члана 45. Закона за поједине врсте здравствених
услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног
здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и
проценат плаћања осигураног лица.
На основу наведеног законског овлашћења, овим правилником уређен је,
за 2007. годину, садржај и обим права на здравствену заштиту за поједине
врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из
средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене
здравствене услуге, проценат плаћања осигураног лица, начин и поступак
наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току
календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег
годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти
здравствене услуге у 2007. години.
На основу истог законског овлашћења, општим актима Републичког
завода уредиће се стандарди здравствене заштите када министар надлежан за
послове здравља утврди номенклатуру здравствених услуга.
У складу са чл. 34 - 44. Закона, овим правилником уређен је садржај и
обим права на здравствену заштиту који обухвата мере превенције и раног
откривања болести; прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице,
као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја;
прегледе и лечење у случају болести и повреда; прегледе и лечење болести
уста и зуба; медицинску рехабилитацију у случају болести и повреда; лекове и
медицинска средства и протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и
седење, помагала за вид, слух и говор, стоматолошке надокнаде, као и друга
помагала . (чл. 8-16. Правилника).
Садржај, обим и динамика остваривања права на здравствену заштиту
уређени овим правилником за 2007. годину, садржани су и у табелама које су
одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.
Остваривање права на здравствену заштиту из средстава обавезног
здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације или уз
плаћање партиципације осигураног лица, уређено је у чл. 17-20. Правилника.
Садржај и обим права на здравствену заштиту која се обезбеђује у пуном
износу из средстава обавезног здравственог осигурања, односно 100% од цене
здравствене услуге, из члана 18. Правилника, усклађени су са чланом 45. тачка
1) Закона.
На основу члана 48. став 2. Закона, у члану 17. Правилника утврђен је
износ партиципације коју плаћају осигурана лица за остваривање права на
здравствену заштиту утврђену овим правилником, у фиксном износу, при чему
тако утврђен износ партиципације није већи од процентуалног максимума
партиципације коју плаћа осигурано лице сагласно члану 45. тач. 2) - 4) Закона.

За остваривање права на здравствену заштиту где није било могуће утврдити
фиксни износ партиципације, утврђен је процентуални износ партиципације коју
плаћа осигурано лице, у складу са напред наведеном одредбом Закона.
Партиципација прописана чланом 17. Правилника утврђена је тако да не
одвраћа осигурана лица од коришћења здравствене заштите, при чему су
фиксни износи партиципације за 2007. годину утврђени у износима из 2006.
године. Процентуална партиципација коју осигурана лица плаћају у 2007.
години утврђена је у складу са чланом 45. тач. 2) - 4) Закона уз примену члана
47. став 3. Закона којим је омогућено да се утврди веће процентуално учешће
Републичког завода од Законом прописаног учешћа, односно да проценат
партиципације коју плаћа осигурано лице, буде мањи (нпр. партиципација
осигураног лица за ортопедску обућу до сада је износила 50%, а према овом
правилнику партиципација износи 20%, односно партиципација од 80%
обезбеђује се из средстава Републичког завода. Такође, покретне
стоматолошке надокнаде од акрилата осигурана лица су до сада
партиципирала са 60%, а према овом правилнику процентуално учешће
осигураног лица износи 35%, односно 65% на терет средстава Републичког
завода).
Основ за остваривање права на здравствену заштиту из средстава
обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације,
односно категорије осигураних лица којима се обезбеђује здравствена заштита
из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу без плаћања
партиципације, уређени су у чл. 21 – 27. Правилника. Поред осигураних лица из
члана 50. Закона (овај круг лица садржан је у члану 22. Правилника), проширен
је круг лица којима се обезбеђује остваривање права на здравствену заштиту у
пуном износу, без плаћања партиципације (члан 23. Правилника) у складу са
чланом 22. Закона чија примена почиње од 1. јануара 2007. године.
Привремено расељена лица са Косова и Метохије, као категорија
осигураних лица којима се обезбеђује право на здравствену заштиту у пуном
износу, без плаћања партиципације, обухваћена су чланом 21. Правилника.
Осим осигураника из члана 22. Закона, чланом 23. Правилника
обухваћени су и чланови уже породице који, у складу са чланом 51. став 2.
Закона остварују право на здравствену заштиту из средстава обавезног
здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације.
Право на здравствену заштиту из средстава обавезног здравственог
осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације или уз плаћање
партиципације, остварује се на основу оверених исправа о осигурању, односно
других доказа о основу зас обезбеђивање здравствене заштите (члан 24.
Правилника).
Правилником у чл. 25 – 27. уређене су шифре које чине саставни део
Јединственог кодекса шифара Републичког завода, а којима се означава
остваривање права на здравствену заштиту из средстава обавезног
здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације или уз
плаћање партиципације. Утврђене шифре су усклађене са шифрама које су до
доношења овог правилника коришћене за означавање основа за ослобађање
од плаћања партиципације. За означавање лица која до сада нису имала
својство осигураних лица, а која, у складу са Законом, остварују право на
здравствену заштиту из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном
износу,без плаћања партиципације, односно за означавање права на
здравствену заштиту која се, за разлику од досадашњих прописа, остварује из

средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања
партиципације, образоване су нове шифре.
Правилником у чл. 28–31. уређен је највиши годишњи износ
партиципације коју осигурано лице може да плати у току 2007. године, као и
начин и поступак за повраћај више плаћеног износа партиципације. Чланом 29.
Правилника прописан је и образац рачуна за наплаћену партиципацију од
осигураног лица ''Образац РП'', у складу са чланом 49. Закона, који издаје
давалац здравствене услуге, а на основу кога осигурано лице може остварити
повраћај износа партиципације који прелази највиши годишњи износ
партиципације утврђен овим правилником.
Овај правилник почиње да се примењује од 1. јануара 2007. године.
Даном почетка примене овог правилника престају да се примењују Одлука о
садржини и обиму здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 44/99,13/04
и 27/05) и Одлука о учешћу осигураних лица у трошковима здравствене
заштите („Сл. гласник РС“ бр. 83/04, 118/04 и 71/05).
У 2006. години Републички завод је својим Финансијским планом
обезбедио средства за остваривање права на здравствену заштиту осигураних
лица и то:
- за услуге примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у
износу од 89.149,57 милиона динара;
- за лекове који се издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања у вредности од 15.000,00 милиона динара.
Процењује се да ће до краја 2006. године на име партиципације за
остваривање права на здравствену заштиту, осигурана лица уплатити износ од
око 2.880,01 милиона динара.
Финансијским планом за 2007. годину, који ће Републички завод донети
када се стекну законом прописани услови, средства за остваривање
здравствене заштите, као и средства за лекове, биће планирана и обезбеђена
на вишем нивоу од средстава за 2006. годину. У 2007. години, такође се очекује,
да ће средства партиципације осигураних лица бити на вишем нивоу у односу
на 2006. годину и тиме исказати ефекат раста који прати раст средстава која
обезбеђује Републички завод за остваривање права на здравствену заштиту и
лекове.

