Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рфзо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Резултати рада Републичког фонда за здравствено осигурање
(март 2013 – јануар 2014)

1.

РФЗО

Остварене су најдинамичније промене у раду Републичког фонда у читавој његовој историји.
Остварује се озбиљна и стручно утемељена реформа здравственог осигурања у земљи

•
Почетком године донета је Стратегија развоја здравственог осигурања до 2020
године и тиме створене основе планских реформи система здравственог осигурања.
•
Формиран је Савет за људска права, борбу против корупције и обмана у
здравству, како би се јавно подигао глас угледних појединаца о свим појавама које
негативно утичу на здравствени систем и права осигураника. Донет План борбе против
корупције.
•
Формиран је Савет за европске интеграције и хармонизацију нашег здравственог
осигурања са европским. Донет План хармонизације здравственог осигурања са европским
системима.
•
Припремљен је поступак и начин замене здравствених књижица картицама
здравственог осигурања.
1.1.

Јавне набавке и тржиште лекова

•
Успешно спроведена Централизована јавна набавка лекова и медицинских
средстава за потребе здравствених установа у Србији, у складу са Уредбом Владе
•
У највећем централизованом поступку јавне набавке лекове са Б листе, Републички
фонд је закључио оквирне споразуме са 15 добављача и произвођача лекова, који су
понудили цене лекова за 27% ниже од одобрених - постигнуте су уштеде у износу од
2,9 милијарди динара (25 милиона евра). Укупне уштеде на тендерима износе преко 30
милиона евра.
•
Организована је централна јавна набавка материјала за дијализу
•
Контролом апотека констатоване су неправилности у фактурисању набављених
лекова, те је Влада донела закључак о враћању средстава Фонду у износу од преко 3,0
милијарде
•
Постигнута је финансијска стабилност и рокови плаћања за лекове издате на
рецепт и помагала у апотекама износе максимално до 60 дана, иако је законска обавеза
плаћања до 150 дана, чиме је стабилизовано снабдевање лековима.
•
Сви тендерски поступци се снимају видео и аудио путем, тако да о свему постоји
видео документација

1.2.

Информациони систем Фонда најбољи у Србији

•
Унапређен информациони систем здравственог осигурања, у хардверском и
софтверском делу. То је данас најкомплекснији информациони систем у Републици Србији,
који садржи податке о сваком грађанину појединачно, свим посетама лекарима, издатим
лековима и примењеним процедурама.
•
Интернет страница Републичког фонда комплетно редизајнирана, а информације
представљене на најтранспарентнији начин.
•
Пуштена у рад апликација „Пронађи лек“ за претрагу лека у најближој апотеци
помоћу мапе, односно претрагу лекова детаљно по апотекама.
•
Отворена је редизајнирана апликација „ДЕЦА СРБИЈЕ-ХАЛО БЕБЕ“ која се
реализује на читавом подручју Републике у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље.
http://www.halobeba.rs/. Пружају се савети свим мајкама и очевима беба. Ускоро следи
апликација за труднице и породиље.
•
Ради ширења здравствене културе и просвећености, а посебно разумевања
медицинских термина на сајту Фонда је постављена електронска верзија књиге
МЕДИЦИНСКИ ЛЕКСИКОН обима преко 1.200 страна а која садржи објашњење десетина
хиљада појмова, чији је главни уредник и аутор М. Бабић. http://www.rfzo.rs/i ndex.php/
edoktor/e-medicina-leksikon.
•
Пуштене су у рад апликације за евиденцију стања залиха лекова у апотекама и
болницама.
1.3.

Листа лекова

•
Формирана и почела са радом Централна комисија за лекове у складу са изменама
Закона о здравственом осигурању
•
Формирана и почела са радом Комисија за фармакоекономију
•
Формиране комисије за увођење лека у терапију и сваки лек пролази кроз сложену
процедуру.
•
Листа лекова који се прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања
допуњена са скоро 200 нових лекова различитих облика, паковања и произвођача
укључујући и 4 потпуно нова лека за пацијенте заражене ХИВ-ом
1.4.

Законска и подзаконска акта

•
Са председником Народне скупштине, г-дином Небојшом Стефановићем, на челу,
урађен је и донет Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и
породиља, историјски у сваком погледу.
•
Правилником уређене листе чекања на здравствене услуге које ће се пратити кроз
апликатвни софтвер. Од 1 априла све листе води РФЗО.
•
Промењен Правилник о медицинској рехабилитацији и проширена права осигураника.
•
Републички фонд предложио измене и допуне Закона о трансплантацији, чиме се
отвара ново поглавље у трансплантационом програму Србије.
•
Сарадња са Министарством здравља је доласком нових помоћника подигнута на
квалитативно виши ниво, што је резултирало бржим објављивањем аката.
1.5.

Остало

•
Пружена подршка програму трансплантације кроз потписивање донорских картица од
стране менаџмента и запослених у Републичком фонду.
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•
Применом антикорупцијских мера, руководство и запослени у Фонду не контактирају
са добављачима, а о сусретима се достављају извештаји. Сви запослени подносе дневне
извештаје о раду електронском поштом.
•
У медијској сфери Фонд се непрекидно бори против неистина и злонамерних изјава
појединих медија, како би истином презентовао рад запослених у Фонду и активности
директора и органа управљања. Фонд је мета сатанизације и сталних дисквалификација,
а здравље и деца предмет сталне злоупотребе у политичке и друге сврхе.
•
Успостављена је тесна сарадња са међународним организацијама и институцијама –
Светском банком, Светском здравственом организацијом и Међународним монетарним
фондом. Добијене су писане похвале Светске банке за примењени поступак
Централизованих јавних набавки лекова. На сајту Светске банке појавила се информација о
постигнутим уштедама, астижу честититке из разних земаља.
2.

Здравствене установе

•
У здравствене установе уведени заштитници права осигураника из редова
запослених у Републичком фонду, који пружају помоћ у остваривању права из здравственог
осигурања. Ове канцеларије су непрекидно место контакта запослених у Фонду са грађанима.
•
Остварен је стални контакт са грађанима не само суботом на Дан отворених врата,
када руководство прима грађане, већ свакодневно у Филијалама Фонда.
•
Отворена је Канцеларија за сарадњу са удружењима пацијената и инвалида (ул.
Немањина 30), коју посећују исти, али су они укључени и у израду правилника Фонда и
тендерске комисије.
•
На сајту Републичког фонда објављени су планови јавних набавки свих здравствених
установа за 2014. годину.
•
Јавност рада и контрола рада здравствених установа остварена и обавезном
израдом и обавезним садржајем сајта здравствених установа, на сајту РФЗО.
•
У децембру 2013. године потписани су уговори са свим здравственим
установама за 2014. годину чиме је здравственим установама први пут у историји Фонда
обезбеђена пословна предвидивост и сигурност.
•
Појачана је контрола закључених уговора са даваоцима здравствених услуга,
како би се законито и рационално користила средства здравственог осигурања
•
Републички фонд је у непрестаној сарадњи и комуникацији са здравственим
установама, како би им олакшао пословање у светлу нових прописа, посебно буџетских;
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3.

План за 2014. годину

У наредном периоду, а посебно у 2014. години предузеће се активности на комплексној
реконструкцији здравственог система и здравственог осигурања:
•
•
•
•
•
•

Увешћемо:
електронски рецепт,
електронски упут,
електронско заказивање прегледа,
електронски здравствени картон,
електронску консултацију лекара коришћењем рачунара и мобилних телефона.

•
Уводимо Фармако-терапијске протоколе у лечењу 200 најчешћих болести у
примарној заштити, што подразумева присуство приручника на сваком лекарском столу
домова здравља и компјутерски програм у рачунару, као и потпуно уједначавање лечења
истим лековима за исте болести широм Републике Србије.
•
Променићемо модел финансирања и увести нови модел капитације у примарној
заштити, променом капитационе формуле. Почињемо увођење ДСГ (дијагностички
сродних група) у финансирање болница.
•
Определићемо бар 2.000 постеља за палијативну негу и лечење посебно у
терминалној фази болести и то пренаменом недовољно искоришћених капацитета у
установама секундарног нивоа.
•
Подржаћемо и финансирати едукацију наших лекара, као и долазак страних
стручњака да раде са нашим тимовима најсложеније медицинске захвате, како бисмо
здравство Србије подигли на одговарајући ниво, уместо плаћања скупог лечења у
иностранству.
•
Реализоваћемо пројект „Дигитална болница“ што подразумева стални рачунарски
мониторинг комплетног постељног фонда болница у државној својини, како у погледу
заузетости, тако и квалитета здравствене неге.
•
Увешћемо стални мониторинг система: дијализа, биомедицински потпомогнуте
вантелесне оплодње, рада рехабилитационих центара, као и вођења листа чекања..
•
Уводимо јавност стања залиха лекова у државним и приватним апотекама, као и у
болницама као и у њиховим апотекама, на сајту РФЗО.
•
Направићемо нову Фармакополитику Србије, што подразумева израду документа
којим се дефинише производња, набавка и дистрибуција лекова, увођење нових листа
лекова и др. на најбољим европским искуствима.
•
Овај скок од 1000 миља, скок у будућност, предвиђа и запошљавање младих
лекара и медицинских сестара, којих на тржишту рада има око 13.000, као и њихово стално
стручно усавршавање.
Републички фонд данас има 9 запослених мање него почетком 2013 године, а платни
фонд смањен је за 300 милиона динара на годишњем нивоу (укидањем стимулација и
др. бенефиција запослених). Од преузете девастиране институције, са ненаплативим
потраживањима више стотина милиона евра, стварамо функционалан и социјално
одговоран систем здравственог осигурања у интересу свих грађана Србије!
ДИРЕКТОР

Проф. др Момчило Бабић
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