ЗАПИСНИК
Са дванаесте седнице Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења,
стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, одржане 12.10.
2018. године.
Присутни чланови Надзорног одбора:
1. Веран Матић, председник,
2. проф. др Владислав Вукомановић
3. др сц. мед. Синиша Дучић
4. Сандра Павловић, члан
5. Наташа Дамњановић, члан
6. Иван Јојкић, присутан
Састанку нису присуствовали: проф. др Радан Џодић, доц. др Радоје Симић и Дејан
Пантелић и оправдали су одсуство
Присутни из Републичког фонда за здравствено осигурање:
1. др Рада Милићевић,
2. Даница Лукић
Присутни из Министарства здравља:
1.Сања Томић Михаиловић
2. Јелена Сарић
3. Иван Јојкић
Како је констатовано да постоји кворум и да су испуњени услови за рад,
председник комисије Веран Матић је отворио састанак и направио преглед рада Буџетског
фонда поседњих десет дана, а везано за слање деце у иностранство на лечење. Навео је да
ће један пацијент бити упућен у Лондон на кардиохиршку интервенцију за чије лечење је
издвојено 40.079,00 GBP (фунти). Други пацијент ће бити упућен на протонско зрачење у
Праг и за његово лечење је издвојено је 74.555,00 EUR. У Турску, у ACIBADEM, одлази 6
пацијената. Плаћање ће бити реализовано сукцесивно, по пацијенту 18.000,00 EUR.
Даница Лукић, колегиница из РФЗО-а напоменула је да је у медијима изашла
информација да ће се одржати концерт у Голупцу, у суботу 13.10.2018. године, чији је
циљ прикупљање новца за лечење детета у Лондону. Како је Буџетски фонд за лечење
обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији већ
издвојио новац за упућивање тог детета на лечење, неопходно је обавестити јавност да је
новац издвојен из Фонда. Такође, важно је предочити родитељима да је препорука да
прикупљени новац од хуманитарног концерта могу уплатити на рачун Буџетског фонда.
Предложено је да проф. др Владислав Вукомановић у ТВ емисији, чије би
гостовање било реализовано током следеће седмице, представи рад Буџетског фонда у
последње две недеље и нагласи да је издвојен новац за лечење 8 пацијентата у
иностранству.
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Веран Матић предложио је да се попишу иностране клинике у које се упућују наши
пацијенти и да се затим направи њихова селекција. Он сматра да треба издвојити немачке
клинике, јер ће у наредном периоду бити организована висока државна посета поменутој
држави, па је важно да два министарства здравља покрену разговор о унапређењу
сарадње.
Списак референтних установа у којима се деца лече у иностранству важан је из разлога
што лекарска комисија предлаже установу у којој ће се лечење обављати. Списак установа
је важан и ради боље будуће сарадње са клиникама. Приликом лечења у иностранству
дешавају се компликације због којих се договорени/процењени трошкови лечења
вишеструко увећавају па је боља сарадња неопходна због евенуалног договора око начина
плаћања новонасталих трошкова.
Проф. др Владислав Вукомановић навео је да је процедура за упућивање у
иностранство скраћена и убрзана. После лекарске комисије, ако дијагноза болести није на
списку болести чије лечење финансира Републички фонд за здравствено осигурање,
лекарска комисија одмах усмерава родитеље на Буџетски фонд за лечење обољења, стања
или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.
Такође, важно је процедуру између РФЗО и БФ аутоматизовати чиме би био скраћен
период одласка у иностранство.
Колегинице др Рада Милићевић и Даница Лукић из Републичког фонда за
здравствено осигурање нагласиле су да ће до краја месеца поциње са радом Call centеr у
Републичком фонду за здравствено осигурање, а да већ неколико недеља фукционишу
бројеви 011/2053-683 и 0700-333-443.
Иван Јојкић је нагласио да је у оквиру сарадње и подршке компаније „Телеком
Србија“ а.д. различитим активностима Министарства здравља, планирана и конкретна
сарадња у циљу унапређења медијске промоције активности и процедура Буџетског
фонда, и то кроз услуге ПР агенције која заступа Телеком. Конкретни елементи ове
сарадње биће дефинисани на састанку који ће бити одржан у наредном периоду са
представницима Телекома и њихове ПР агенције.
Сања Томић навела је да расположива средства у оквиру Буџетског фонда за
лечење тренутно износе:
- на извору 01-приходи из буџета 52.709.104,91 динара.
Средства донација на динарском рачуну износе:
-на извору 15 - Неутрошена средства донација из претходних година - 500.228,45 динара,
-на извору 08 - Добровљни трансфери од физичких и правних лица (донације уплаћене у
току 2018.године) - 1.018.231,43 динара.
-Средства донација на девизном рачуну износе 2.099,88 евра.
Сандра Павловић је питала да ли се у погледу проширивања дефиниције
предложене од стране лекарског већа за „болести чије лечење у нашим здравственим
установама даје знатно лошије резултате у односу на иностране центре“, а усвојене у мају
ове године на седници НО, предузели конкретнији кораци у смислу измена
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подразумеваних аката, имајући у виду да је за тај процес потребно времена, те подсетила
да се тај процес што пре започне како би се у догледно време обезбедила реализација.

Наташа Дамњановић је поновила да треба иницирати гостовање лекара из Надзорног
одбора Буџетског фонда на РТС, у неком од ударних термина, како би они јавности
предочили како функционише Фонд, какви су резултати његовог досадашњег рада, каква
су ограничења за слање деце на лечење у иностранство.
Предлог поново није прихваћен јер „лекари не желе јавно да говоре о томе да некој деци,
која болују од неизлечивих болести, не може да се помогне ни у иностранству“.
Предложила је и да се иницира слање новинарске екипе било које телевизије са
националном фреквенцијом, а најбоље РТС-а, на концерт у Голубац како би родитељи
детета које ће бити упућено на лечење у Лондон могли да поделе с јавношћу ту
информацију. Она сматра да свака оваква прилика треба да се искористи за изношење
истине, јер се у супротном оставља огроман простор за ширење дезинформација и
манипулацију чињеницама.
Предлог није прихваћен јер су мишљења око тога да ли од родитеља сме и може да се
тражи да дају изјаве које иду у прилог чињеницама била подељена међу присутним
члановима одбора.
Осим тога, Наташа је изразила сумњу у целисходност ангажовања ПР агенције јер сматра
да ће неко ко није упознат с материјом јако тешко пренети праве поруке које неће
изазвати негативне реакције у јавности. Према њеном мишљењу, јавности треба да се
обраћају само лекари, никако „држава“. Погрешне поруке и лоша информисаност јавности
о раду Буџетског фонда довели су нас до све оштрије поделе на грађане који верују
држави и грађане који верују само хуманитарним фондацијама. Обе стране се све дубље
укопавају у своје шанчеве, неповерење је све веће, све се оштрије бране своји ставови, а
суштина је да и једни и други помажу некој деци и неким породицама. Излечењем или
макар надом.
Председник НО Веран Матић предложио је да ново заседаље у наредне две недеље.
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