ЗАПИСНИК
Са тринаесте седнице Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење
обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији,
одржане 14.03. 2019. године.
Присутни чланови Надзорног одбора:
1. Веран Матић, председник,
2. проф. др Владислав Вукомановић
3. др сц. мед. Синиша Дучић
4. доц. др Радоје Симић
4. проф. др Радан Џодић
5. Сандра Павловић, члан
6. Наташа Дамњановић, члан
Састанку није присуствовао Дејан Пантелић који је оправдао одсуство.
Присутни из Републичког фонда за здравствено осигурање:
1. др Рада Милићевић,
2. Даница Лукић
Присутни из Министарства здравља:
1. проф. др Ференц Вицко, државни секретар Министарства здравља Републике
Србије,
2.Сања Томић Михаиловић
3. Јелена Сарић
Како је констатовано да постоји кворум и да су испуњени услови за рад,
председник комисије Веран Матић је отворио састанак и предложио дневни ред:
1. Извештај о захтевима и одлукама Комисија Буџетског фонда у 2018.
години и прва два месеца 2019. године,
2. Извештај о реализацији буџета за 2018. годину,
3. Информација о реализацији предлога и закључака Надзорног одбора
Буџетског фонда,
4. Разно
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Под првом тачком дневног реда састанка, проф. др Владислав Вукомановић
изложио је информацију о захтевима за доделу средстава из Буџетског фонда за
лечење обољења, стања или повреда које се не могу успеђно лечити у Републици
Србији у 2018. години:
Из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Републици Србији у 2018. години одoбрена су средства за
лечење 50 пацијената у иностранству (иностраним здравственим установама).
У 2018. години из Буџетског фонда су одобрена средства за слање 81 узорка
за лабораторијско испитивање, у иностраним лабораторијама.
Из Буџетског фонда је одобрен и реализован долазак иностраног експерта,
ортопеда из Русије и то 3 пута, који је у 2018. години лечио пацијенте у
Универзитетској дечјој клиници, и извео оперативно лечење код 6 болесника са
сложеном ортопедском патологијом. Поред хируршких интервенција обављени су
и консултативни прегледи за неколико пацијената са врло сложеном урођеном
аномалијом локомоторног система. Код 2 пацијента изведене су хируршке
интервенције 2 пута.
Најчешћа обољења због којих су одобравана средства из Буџетског фонда у
иностраним центрима укључивала су:
- неуролошке болести - 23 пацијента са церебралном парализом су упућена
у клинику „Аcibadem“ у Турску, ради интервенције селективне дорзалне
ризотомије. У пратњи ових пацијента обично је одлазио лекар из Клинике за
неурохирургију КЦ Србије; За једног пацијента одобрен је и контролни преглед.
Један пацијент је упућен у клинику у Москву, ради контролног прегледа, који је
бесплатан.
- хемато-онколошка обољења – за 8 пацијената додељена су средства из
Буџетског фонда и то - за 3 пацијента оболела од леукемије од којих је један
наставио лечење у клиници „Малтесер“ у Немачкој, други у клиници у Болоњи, а
трећи пацијент дечјег узраста у Италији, али који је убрзо по повратку у Србију
преминуо.
У клинику у Минхен на хируршку интервенцију, упућена је пацијенткиња
дечјег узраста са неуробластомом, а након тога и на контролни преглед. За другог
пацијента дечјег узраста који је оболео од неуробластома одобрена су средства за
примену иновативне терапије у Италији. Трећи пацијент дечјег узраста преко
Буџетског фонда упућен је на лечење у клинику „Аcibadem“ у Турску, док је један
одрасли пацијент упућен у клинику у Праг на протонско зрачење.
- кардиохируршке интервенције – за 3 пацијента су одобрена средства из
Буџетског фонда, једна пацијенткиња упућена у клинику у Атину, друга у
клинику у Лондон, а трећа у клинику у Италији; За одраслог пацијента коме је
извршена трансплантација срца у „АКХ“ клиници у Бечу, одобрена су средства за
одлазак на контролни преглед 3 пута.
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- болести локомоторног система, одобрена су средства за 5 пацијента.
Један одрасли пацијент упућен је на ортопедску интервенцију у Словенију, а 3
пацијента у клинику Курган, у Русију. Пацијент дечјег узраста је упућен на
ортопедску интервенцију у клинику у Истанбул, а након тога на контролни
преглед;
- одобрена средства ради трансплантације јетре код 2 адултна пацијента.
Наиме, једна пацијенткиња упућена у „АКХ“ клинику прво ради скрининга, а
потом на трансплантацију јетре, а други пацијент у Италију. Један одрасли
пацијент упућен је на трансплантацију јетре и бубрега у Истанбул. Пацијенткиња
која је претходно трансплантирана у клиници „Аcibadem“, упућена је ради
контролног прегледа у исту клинику;
Одобрена су средства и за:
- једну васкуларну интервенцију у Холандији, адултна пацијенткиња је,
нажалост, преминула;
- максилофацијалну хируршку интервенцију у Немачкој;
- два одласка за једног пацијента са обољењима очију у клинику у Белгију;
- лечење пацијенткиње оболеле од болести бубрега у клиници у Паризу,
- лечење пацијента оболелог од апластичне анемије у клиници у Италији,
- лечење пацијента са дијагнозом неурофиброматозе у клиници у Италији.
Од оснивања Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не
могу успешно лечити у Републици Србији одобрено је 154 захтева за лечење у
иностраним здравственим установе, предложено је да се пошаље 282 узоркa за
генетско или метаболичко испитивање, у иностране лабораторије и одобрен је
долазак иностраног експерта за 24 пацијента. За неколико пацијената одобраван је
одлазак на лечење више пута. лађана Ђукић, вд помоћника министра
Након професора Вукомановића, Сања Томић Михаиловић изнела је Извештај о
реализацији буџета за 2018. годину:
У оквиру Програма 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите, за
Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији, планирана су средства у укупном износу од
325.658.321,34 динара, а реализована у укупном износу од 291.110.010,85
динара, по следећим изворима финансирања:
- на извору 01 – Приходи из буџета, планирана су средства у износу од
309.307.000,00 динара и реализована у износу од 284.897.743,29 динара, односно
92 % од текуће апропријације;
-на извору 15 - Неутрошена средства из донација из претходних година износе
6.351.321,34 динара, а реализовано је 6,212,267.56 динара, што је 97,8 % од плана.
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Средства донација на извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних
лица, остварена су у износу од 11.021.131,43 динара.
Средства у износу од 11.160.185,21 динара су пренета у 2019. годину
евидентирају се као неутрошена средства из донација из претходних година и биће
расположива за трошкове лечења, као и друге трошкове у вези са лечењем, односно
утврђивањем дијагностике, који ће се плаћати из Буџетског фонда.
На девизни рачун отворен код Народне банке Србије, није било уплата (донација),
Салдо на на девизном рачуну, на дан 31.12.2018.године, износи 2.099,88 евра и
пренет је у 2019.годину.
Наташа Дамњановић сматра да је, иако је на рачунима Буџетског фонда било
довољно средстава за лечење свих пацијената који су се обратили Фонду, требало
радити на прикупљању додатног новца од друштвеноодговорних компанија јер би
то допринело афирмацији Фонда. То је, иначе, у потпуности у складу са
задужењима чланова Надзорног одбора које предвиђа акт о оснивању БФ.
Она такође сматра да подаци на сајту БФ треба дневно да се ажурирају са подацима
(без откривања идентитета) о пацијентима који су упућени на лечење, али и
подацима о пацијентима којима нису додељена средства, са образложењем у оба
случаја.

Под другом тачком дневног реда, проф. др Ференц Вицко, државни
секретар Министарства здравља Републике Србије, известио је Надзорни одбор о
реализацији предлога са претходних седница Надзорног одбора Буџетског фонда,
које је спровело Министарство здравља.
Од стране лекарског већа Буџетског фонда предложена је допуна у одлуци о
оснивању Фонда, да се може одобрити за лечење у иностранству и за „болести чије
лечење у нашим здравственим установама даје знатно лошије резултате у односу
на иностране центре“,
Проф. др Владислав Вукомановић изнео је да ова измена, ако се прихвати,
неће бити често примењивана. Напротив, она ће бити у сасвим појединачним
случајевима. „Морамо имати поверење у конзилијум од 6 лекара (одностно 3
лекара), који кажу: лечење у нашој установи је знатно лошије него у иностраним
центрима. Ако то каже неко од компететних лекара и стоји иза тога, то треба
најозбиљније схватити јер полазимо од тога да то неком користи, а не од
претпоставке злоупотребе.“
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Сандра Павловић је изнела своје позитивно мишљење о нашим стучњацима
што из личном искуства што из искуства људи са којима сарађује, али сматра ако
се у процедуру уведе и тражење мишљења страних експерата неће драстично
буџет повећати, а даће могућност неким ретким случајевима.
Доц. др Радоје Симић дао је свој закључак да треба користи термин „знатно“
боље, успешније лечење, а да Веће лекара, иако постоји предлог конзилијума,
може тражити допунско, односно додатно мишљење од конзилијума или неко
друго појашење од неких експерата из те области у земљи, али и у иностранству, и
на тај начин ће ипак постојати неки супервизор. Доц. др Радоје Симић предложио
да у правилник уђе да, поред процедуралних ствари које пацијент пролази, Веће
тражи и допунско мишљење експерта из наше земље који није био у комисији, али
и мишљење експерта из иностранства у зависности од области о којој се ради.
Процедура мора тако да се уреди да све буде у интересу пацијента.
Проф. др Ференц Вицко подсетио да је једно од проблема изнето на
предходној седници Надзорног одбора буџетског фонда било и хонорисање
чланова комисије. Једногласно је донет закључак да је најфукционалније да
установа, из које члан комисије долази, стимулише тог члана комисије, са
одређеним процентом на плату, по учинку, односно по одржаном састанку.
Предложиће се министру да се свим установама пошаље допис у коме ће
бити наведена препорука око стимулације чланова комисије по учинку.
Једно од питања је и недефинисано место где ће се састајати лекарске
комисије. Убудуће, простор у коме ће заседати комисија је просторија
Министарства здравља, у Немањиној 22-26, на петом спрату.
У сврху бољег фукционисања Буџетског фонда планирано је да се у
Министарству здравља оформи тим од 4 члана који ће у потпуности бити
посвећени активностима Фонда, од којих ће по један бити лекар, правник и
економиста.
Такође, ради боље информисаности заинтересованих странака, неопходно је
веб сајт дневно ажурирати и одговарати на питања.
Проф. др Ференц Вицко навео је да је неопходно на неки начин дефинисати
оквире хуманитарних акција и скупљање новца на разне начине, као и то шта све
треба учинити да би се могла организовати хуманитарна акција. Поред наведеног,
треба уредити и чињеницу да ако се новац скупи хуманитарном акцијом, а
Републички фонд или Буџетски фонд пошаље дете на лечење, како прикупљени
новац усмерити на лечење другог детета.
У даљем току састанка више пута је наглашено да треба убрзати процедуру
за увоз, односно примену код нас лека кварзиба јер за новца који се утроши за
лечење једног детета у иностранству код нас се може излечити десет оболелих.
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Један од предглога је да се обави и редефинисање самог имена фонда са
поруком која би показала да је то мештовити фонд јер се састоји од средстава које
држава одваја и донација. Професор Вукомановић сматра да назив Буџетски фонд
треба да се преиспита и да се појачају активности како би донатори, фирме и
појединци могли да помогну рад Фонда. Као што се с његовим радом упознају
лекари, тако и друштвени субјекти и појединци треба да знају за Буџетски фонд,
сврху његовог оснивања, рада, па и резултате рада.

Под тачком разно, председавајући Веран Матић информисао је Надзорни
одбор БФ о разговорима које је водио са др Љиљаном Велојић и надлежнима у
Министарству о томе да се створе могућности у Клиници за неурохирургију, да се
Селективна дорзална ризотомија (SDR), хирушка интервенција којом се знатно
побољшава квалитет живота оболелима од церебралне парализе, за коју је Буџетски
фонд одобравао слање 51 пацијената у иностранство (Sent Luis u Америци, и
Клинику Arčibadem у Турској), за шта је утрошено више од 1.400.000 евра, почне
практиковати и код нас. Наиме, уз пацијенте који су слати у Ačibadem клинику
ишли су и лекари из Клинике за неурохирургију о трошку Буџетског фонда како би
овладали знањем и како би сами могли да обављају ову операцију. Међутим,
главни лекар који је тебало да буде ментор увођења ове методе код нас дао је
информацију да је њима забрањено да то раде ван своје клинике.
Представници Клинике за неурохирургију добили су пристанак еминетног
лекара из Дечје клинике из Бона који је светско име у овој области који је пристао
да буде ментор, прво кроз операције и обуке на овој клиници, а потом и да
учествује у увођењу методе у Клиници за неурохирургију.
Поред овог, предуслов је набавка 16 канално Intra Operativnog Neuro
Monitoringa. Цена уеђаја који користи Педијатријска клиника у Бону била је
120.000 евра.
Усвојен је закључак да Министарство здравља што пре анализира овај
предлог и да се донесу неопходне одлуке, како би се покренуле радње које би
довеле до тога да у наредних годину дана добијемо ситуацију у којој ће се
пацијенти оперисати са истим квалитетом и у нашој установи. Предности су
вишезначне, већа доступност ове операције пацијентима, много мањи трошкови
него што је то слање у иностранство, едукација наших лекара итд.

Професор др Радан Џодић информисао је присутне да из приватних разлога
неће бити у могућнсти да обавља функцију члана Надзорног одбора.
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Веран Матић се професору Џодићу захвалио за досадашњи рад у НО БФ, и
предложиће се да се у кратком временском периоду именују нови чланови НО.
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