Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за
рехабилитацију
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 75/2016 и 39/2018.

Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се врсте индикација, дужина трајања, начин и поступак као и упућивање на медицинску рехабилитацију у
стационарне здравствене установе специјализоване за рехабилитацију (у даљем тексту: продужена рехабилитација) оболелих и повређених
осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) на терет средстава обавезног здравственог
осигурања.
Осигураном лицу обезбеђује се, као облик продужене рехабилитације и превенција погоршања, односно настанка компликација одређене
хроничне болести за индикације утврђене овим правилником.

Индикациона подручја
Члан 2.
Продужена рехабилитација обезбеђује се оболелом или повређеном осигураном лицу у случају постојања болести, повреда и стања утврђених
овим правилником, за следећа индикациона подручја:
1) неуролошка обољења;
2) обољења срца и крвних судова;
3) реуматска обољења;
4) обољења респираторног система;
5) повреде и обољења локомоторног система;
6) ендокринолошка обољења;
7) рехабилитација онколошких болесника дечијег узраста.
У оквиру индикационог подручја продужена рехабилитација се спроводи као лечење медицински индикованим терапијским процедурама или
као превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести.

Листа индикација
Члан 3.
Врсте индикација болести и повреда у оквиру индикационих подручја из члана 2. утврђене су Листом индикација за коришћење продужене
рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (у даљем тексту: Листа индикација), која је одштампана уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 4. 
Листа индикација садржи у оквиру сваког појединачног индикационог подручја:
1) дијагнозу болести, повреда и стања (на латинском језику, односно описну на српском језику), утврђену према МКБ 10;
2) шифру болести и повреда, односно опис стања за болести и повреде према МКБ 10, а која садржи одговарајући број места за предметну
болест и повреду;
3) медицинску документацију о лечењу обољења, стања или повреде, која је основ за упућивање на продужену рехабилитацију у одговарајућу
здравствену установу са роковима важења, осим медицинске документације о спроведеној рехабилитацији у стационарној здравственој
установи;
4) рок за упућивање на лекарску комисију, који тече од дана отпуста са стационарног лечења, односно од дана прегледа код лекара
специјалисте одговарајуће специјалности;
5) рок започињања рехабилитације од дана доношења мишљења, односно оцене надлежне лекарске комисије;
6) дужину трајања рехабилитације;
7) могућност продужења (наставка коришћења) већ започете рехабилитације, уз одређене индикације и
8) обнову рехабилитације, односно могућност поновног упућивања на продужену рехабилитацију на терет средстава обавезног здравственог
осигурања.
Под одговарајућом здравственом установом из става 1. тачка 3. овог члана подразумева се здравствена установа за лечење неуролошких
обољења, обољења срца и крвних судова, реуматских обољења, болести респираторног система, повреда и обољења локомоторног система,
ендокринолошких обољења, односно онколошких обољења код деце, у зависности од медицинске индикације због које се осигурано лице
упућује на продужену рехабилитацију у смислу одредаба овог правилника.
Члан 5.
Уколико се осигурано лице налази на стационарном лечењу због болести наведене у Листи индикација, медицинску документацију из Листе
индикација замењује извештај одговарајућe здравствене установе о основној болести осигураног лица, току лечења и функционалном статусу,
којим одговарајућа здравствена установа предлаже континуирани наставак лечења продуженом рехабилитацијом. Започињање продужене
рехабилитације спроводи се у складу са мишљењем, односно оценом надлежне лекарске комисије, директним превођењем из једне у другу
здравствену установу.
Члан 6.
Лекарска комисија може изузетно да одобри продужену рехабилитацију и након истека рокова прописаних у Листи индикација, у случају
настанка компликације након прелома или операције, а најдуже у року до 90 дана од истека рока за упућивање на лекарску комисију.

Контраиндикације
Члан 7.
На коришћење продужене рехабилитације не може бити упућено оболело или повређено осигурано лице код кога је присутно неко од обољења
или стања која представљају контраиндикацију за коришћење продужене рехабилитације, и то:
1) акутна психоза, актуелно асоцијално понашање или акутна склоност ка самоубиству;
2) акутнo лечење болести зависности;
3) акутна инфективна болест праћена фебрилним стањем;
4) активни и еволутивни облици плућне и ванплућне туберкулозе;
5) декомпензација виталних органа;
6) дијабетесна кетоацидоза и хиперосмоларно стање;
7) малигне болести у фази активног онколошког лечења или одмаклој фази болести која није под контролом;
8) имуносупресивна терапија после трансплантације ћелија, ткива или органа односно у првих 12 месеци након трансплантације ћелија
хематопоезе;
9) фаза деменције која онемогућава сарадњу са осигураним лицем (Мини ментал скор испод 19);
10) активна фаза реуматске болести;
11) нестабилна ангина пекторис;
12) рефракторна срчана инсуфицијенција NYHA IV;
13) малигна хипертензија;
14) флеботромбоза дубоких вена ногу;
15) емболија плућа;
16) имобилизација која спречава рехабилитацију.

Предлог за упућивање
Члан 8.
Предлог за упућивање осигураног лица на продужену рехабилитацију даје изабрани лекар, на основу медицинске документације прописане
Листом индикација, на упуту за стационарно лечење. Упут изабраног лекара уз упутну дијагнозу обавезно садржи и сва хронична стања и
обољења која су евидентирана у здравственом картону осигураног лица, као и медицинску документацију прописану Листом индикација.
Ако се осигурано лице налази на стационарном лечењу основне болести, по спроведеној раној рехабилитацији одговарајућа здравствена
установа директно филијали осигураног лица доставља предлог три лекара специјалисте одговарајуће специјалности (од којих је један обавезно
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) за упућивање на продужену рехабилитацију (директно упућивање). Предлогу одговарајуће
здравствене установе обавезно садржи и све дијагнозе болести и стања из историје болести и датум од кога осигурано лице може да започне са
коришћењем продужене рехабилитације.
Изузетно од става 2. овог члана предлог за директно упућивање на продужену рехабилитацију осигураних лица - деце до 18 година живота
због превенције настанка компликација ендокринолошког обољења дају три лекара специјалисте одговарајуће специјалности.
У току спровођења продужене рехабилитације осигураног лица, ако су у до тада спроведеној рехабилитацији постигнути очекивани резултати и
ако се продужењем трајања рехабилитације ти резултати могу побољшати, за случајеве предвиђене у Листи индикација, здравствена установа за
рехабилитацију директно филијали осигураног лица доставља образложен предлог надлежног лекара за наставак продужене рехабилитације, са
наведеним степеном опоравка и компликацијама, у трајању предвиђеном Листом индикација.
Здравствене установе из ст. 2, 3. и 4. овог члана, достављају предлог за упућивање на продужену рехабилитацију лекарској комисији филијале
пре истека стационарног лечења основне болести осигураног лица, најкасније седам дана пре планираног отпуста.

Лекарска комисија
Члан 9.
На предлог изабраног лекара или одговарајуће здравствене установе мишљење, односно оцену о упућивању осигураног лица на продужену
рехабилитацију, као и дужину трајања већ започете продужене рехабилитације, даје лекарска комисија филијале, на основу увида у приложену
медицинску документацију.
На предлог стационарне здравствене установе или здравствене установе за рехабилитацију лекарска комисија даје мишљење, односно оцену,
на основу увида у приложену медицинску документацију, по хитном поступку.
Лекарска комисија одређује здравствену установу за рехабилитацију у коју се врши упућивање, дужину трајања рехабилитације, потребу
пратиоца (у путу или за време рехабилитације), врсту превоза до здравствене установе за рехабилитацију и рок у коме се продужена
рехабилитација мора спровести према Листи индикација, односно резервисани датум пријема на продужену рехабилитацију.
Члан 10.
Право на пратиоца за време продужене рехабилитације обезбеђује се осигураном лицу до навршених 15 година живота, као и старијем лицу
које је теже телесно или душевно ометено у развоју, односно лицу код кога је у току живота због обољења или повреда дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега то лице није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота,
укључујући слепа, слабовида, као и глува лица, када је то медицински неопходно, ако законом није другачије одређено.
Право на пратиоца из става 1. овог члана цени лекарска комисија филијале.
Члан 11.
Против мишљења првостепене лекарске комисије, осигурано лице може изјавити приговор другостепеној лекарској комисији у року од три дана
од дана пријема мишљења.
Ако осигурано лице није задовољно оценом другостепене лекарске комисије, може захтевати од филијале издавање решења.
Члан 12.
Мишљење, односно оцену лекарске комисије о одобрењу продужене рехабилитације, филијала доставља осигураном лицу на кућну адресу,
одговарајућој здравственој установи из члана 4. став 2. овог правилника, и здравственој установи за рехабилитацију.
Члан 13.
Дужина трајања продужене рехабилитације прописана је Листом индикација и обухвата време до 60 календарских дана, односно још до 60
календарских дана код наставка спровођења већ започете продужене рехабилитације.

Централна евиденција уговорених капацитета за продужену рехабилитацију у здравственим
установама за рехабилитацију
Члан 14.
Републички фонд води посебну евиденцију уговорених капацитета за спровођење продужене рехабилитације осигураних лица Републичког
фонда којима располажу здравствене установе за рехабилитацију (у даљем тексту: Централни букинг).
Централни букинг из става 1. овог члана води се у електронској форми и садржи списак здравствених установа за рехабилитацију.
Списак здравствених установа за рехабилитацију из става 2. овог члана, за сваку здравствену установу за рехабилитацију, садржи:
- индикациона подручја према обољењима, повредама и стањима за које се обавља продужена рехабилитација,
- број слободних постеља за рехабилитацију одраслих,
- број слободних постеља за рехабилитацију деце,
- број слободних постеља за пратиоце,
- термине расположивих капацитета за период од најмање 60 дана унапред.
Члан 15. 
Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да Републичком фонду свакодневно доставља у електронској форми податке из члана 14.
став 3. овог правилника који се уносе у Централни букинг.
Податке унете у Централни букинг користи лекарска комисија у поступку доношења мишљења, односно оцене о упућивању осигураног лица у
здравствену установу за рехабилитацију.
Приликом доношења мишљења односно оцене о упућивању осигураног лица на рехабилитацију у одређену здравствену установу, лекарска
комисија електронским путем врши резервацију места у Централном букингу за одређено осигурано лице у тој здравственој установи за
рехабилитацију.
Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да свакодневно из Централног букинга преузима податке о резервисаним местима у тој
установи на основу мишљења односно оцена лекарских комисија и ажурира слободне капацитете.

Спровођење продужене рехабилитације
Члан 16.
На основу резервисаних места у Централном букингу и мишљења односно оцене лекарске комисије о упућивању на продужену
рехабилитацију, здравствена установа за рехабилитацију позива осигурано лице да започне са одобреном рехабилитацијом.
Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да започне спровођење продужене рехабилитације осигураног лица у заказаном термину.
Приоритет у спровођењу продужене рехабилитације имају осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног
лечења.
Члан 17.
Осигурано лице је дужно да започне продужену рехабилитацију у заказаном термину по позиву здравствене установе за рехабилитацију.
Ако је осигурано лице из оправданих разлога спречено да ступи на продужену рехабилитацију, дужно је да о томе обавести здравствену
установу за рехабилитацију и филијалу. Лекарска комисија, по добијеном обавештењу, осигураном лицу утврђује нови термин за спровођење
продужене рехабилитације и одређује здравствену установу за рехабилитацију у складу са расположивим капацитетима.
Члан 18.
Продужена рехабилитација за оболела или повређена осигурана лица се спроводи у здравственој установи за рехабилитацију током целе

календарске године.
Продужена рехабилитација спроводи се свакодневно, односно током целе календарске године, без обзира на викенде и празнике, за све време
трајања одобрене рехабилитације, према утврђеном програму (протоколу лечења) у здравственој установи за рехабилитацију.
Лечење осигураног лица медицински индикованим терапијским процедурама обухвата:
- све облике кинези терапије на тлу и у води (активне, пасивне, потпомогнуте вежбе, индивидуалне и групне вежбе),
- све друге видове физикалне терапије (електротерапија, магнетотерапија, сонотерапија, ласеротерапија, парафинотерапија, инфраруж терапија,
криотерапија, хипобарична (Vacusac), ултразвучна терапија, терапија биоптрон лампом, инхалација, окупациона терапија, терапија гласа и говора),
- примену природних лековитих фактора (пелоид, минерална вода, ваздух).
Превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести осигураног лица обухвата спровођење едукације, циљаних
и специјалистичко-консултативних прегледа.
Члан 19.
Продужена рехабилитација осигураних лица спроводи се у здравственој установи за рехабилитацију према индикационим подручјима
прописаним Уредбом о плану мреже здравствених установа a са којом је Републички фонд закључио уговор о пружању и финансирању
здравствене заштите.
Продужена рехабилитација деце спроводи се у здравственој установи за рехабилитацију за које је Уредбом из става 1. овог члана прописано
да обављају рехабилитацију деце, а у оквиру прописаних индикационих подручја за ту здравствену установу за рехабилитацију.
Продужена рехабилитација лица упућених на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења спроводи се у здравственој
установи за рехабилитацију која је најближа месту пребивалишта, односно боравишта осигураног лица у којој ће у најкраћем року започети
спровођење продужене рехабилитације.
За осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију на основу упута изабраног лекара, продужена рехабилитација спроводи се у
здравственој установи за рехабилитацију у којој ће у најкраћем року започети њено спровођење и која је најближа месту пребивалишта, односно
боравишта осигураног лица, а у складу са индексом искоришћености уговорених капацитета здравствене установе за рехабилитацију.
Члан 20.
У случају да осигурано лице због акутног обољења или другог оправданог медицинског разлога, по мишљењу надлежног лекара здравствене
установе за рехабилитацију, у току спровођења продужене рехабилитације прекине започету рехабилитацију ради пружања здравствене услуге у
амбулантним, односно стационарним условима у другој здравственој установи, може да настави започету рехабилитацију ако је прекид трајао до
15 дана.
Продужена рехабилитација коју осигурано лице прекине из личних разлога не може да се настави.
Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да обавести филијалу осигураног лица о прекиду започете продужене рехабилитације,
односно о наставку продужене рехабилитације после прекида и да те промене евидентира у Централном букингу.
Члан 21. 
Продужену рехабилитацију осигурано лице користи у роковима прописаним Листом индикација за индикацију на основу које остварује право на
продужену рехабилитацију.
Осигурано лице може користити продужену рехабилитацију само једном у року од 12 месеци од завршетка претходног коришћења продужене
рехабилитације, односно у роковима прописаним у Листи индикација, а деца до завршеног средњошколског школовања продужену
рехабилитацију користе једном у календарској години, ако у Листи индикација није другачије прописано.
Изузетно од става 2. овог члана осигурано лице може да користи продужену рехабилитацију и пре истека рока од 12 месеци од завршетка
претходног коришћења продужене рехабилитације у случају настанка трауматске фрактуре, акутног инфаркта миокарда и акутног CVI, после
кардиохируршких и ортопедских операција и у случају релапса болести оболелих од Sclerosis multiplex и Neuromyelitis optica, који је довео до
погоршања EDSS скора више од 1, у периоду од - два месеца од почетка релапса, у односу на вредност скора пре релапса, у складу са Листом
индикација.

Лекови и медицинско-техничка помагала
Члан 22.
Осигураном лицу које се упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 1. овог правилника, изабрани лекар прописује
лекове и издаје лекарске рецепте за хроничну терапију и за време трајања продужене рехабилитације.
Здравствена установа за рехабилитацију обезбеђује лекове за акутна стања и обољења осигураних лица која се налазе на продуженој
рехабилитацији.
Здравствена установа за рехабилитацију обезбеђује лекове за осигурана лица са хроничним обољењем за све време трајања продужене
рехабилитације када се осигурано лице упућује на продужену рехабилитацију директним упућивањем у складу са чланом 8. став 2. овог
правилника.
Лекови из ст. 1, 2. и 3. овог члана обезбеђују се осигураним лицима у складу са правилником којим се уређује прописивање и издавање
лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Члан 23.
Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да осигураном лицу које је упућено на продужену рехабилитацију директним упућивањем у
складу са чланом 8. став 2. овог правилника, после завршене продужене рехабилитације, приликом отпуста, обезбеди лекове за хроничну
терапију у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.
Члан 24.
Осигураном лицу које се упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 1. овог правилника, изабрани лекар прописује
медицинско-техничка помагала која се издају на месечном нивоу и за време трајања продужене рехабилитације, на одговарајућем обрасцу.
Здравствена установа за рехабилитацију осигураном лицу обезбеђује медицинско-техничка помагала која се издају на месечном нивоу за
време трајања продужене рехабилитације када се осигурано лице упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 2. овог
правилника.
Медицинско-техничка помагала из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се осигураним лицима у складу са индикацијама прописаним правилником
којим се уређује прописивање медицинско-техничких помагала из средстава обавезног здравственог осигурања.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 25.
Осигурана лица која су до дана ступања на снагу овог правилника започела поступак остваривања права на продужену рехабилитацију по
Правилнику о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију ("Службени гласник
РС", бр. 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12 - исправка, 64/13 и 68/13 - исправка), али им није дато мишљење лекарске комисије о
упућивању на продужену рехабилитацију, окончаће поступак остваривања права на продужену рехабилитацију по одредбама овог правилника.
Осигурана лица којима је до дана ступања на снагу овог правилника дато мишљење лекарске комисије о упућивању на продужену
рехабилитацију по правилнику из става 1. овог члана, окончаће коришћење права по одредбама тог правилника.
Члан 26.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама
специјализованим за рехабилитацију ("Службени гласник РС“, бр. 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12 - исправка, 64/13 и 68/13 исправка).
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за
рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)
1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА

Рок за
Шифра
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести, болести Медицинска упућивање
Продужење
Обнова
започињање
трајања
на
бр.
повреда и стања
и
документација
рехабилитације рехабилитације
лекарску рехабилитације рехабилитације
повреда
комисију
1
2
3
4
5
6
7
8
9
– Отпусна листа
не старија од
месец дана

1.1.

Encephalitis
disseminata acuta
(EDSS скор од 4 до
8)

Отпусна листа
обавезно
G04.0 садржи податке
о неуролошком
налазу уз
податак о EDSS
скору који је у
опсегу од 4 до 8

месец
дана

месец дана

21 дан

/

/

21 дан

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

1.2.

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
Morbus neuroni motorii
G12.2 од 6 месеци
6 месеци
(ММТ мањи од 4)

3 месеца

21 дан

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз ММТ
који је мањи од
4 за мишићне
групе захваћене
болешћу
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

1.3.

Atrophiae musculorum
spinales aliae et
syndromae affines
(ММТ мањи од 4)

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
G12.8
6 месеци
од 6 месеци
Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз ММТ
који је мањи од
4 за мишићне
групе захваћене

3 месеца

21 дан

болешћу
1. Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

1.4.

Sclerosis multiplex са
средње тешким и
тешким
функционалним
испадима (EDSS
скор од 4 до 8)

G35

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
6 месеци
које није старије
од 6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз EDSS
скор који је у
опсегу од 4 до 8

1. Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

Neuromyelitis optica
(Devic)
1.5.
(EDSS скор од 4 до
8)

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
G36.0
6 месеци
које није старије
од 6 месеци

3 месеца

21 дан

/

месец дана

21 дан

/

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз EDSS
скор који је у
опсегу од 4 до 8

Mononeuritis multiplex

1.6.

са испадима на
екстремитетима
(парезе и парализе)
(MMT мањи od 4)

2. Изузетно пре
истека рока од
12 месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације
у случају
релапса болести
који је довео до
погоршања
ЕДСС скора
више од 1 два
месеца од
почетка релапса,
у односу на
вредност скора
пре релапса

2. Изузетно пре
истека рока од
12 месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације
у случају
релапса болести
који је довео до
погоршања
ЕДСС скора
више од 1 два
месеца од
почетка релапса,
у односу на
вредност скора
пре релапса

– Отпусна листа
не старија од
месец дана
Отпусна листа
обавезно
G58.7 садржи податке
о неуролошком
налазу уз ММТ
који је мањи од
4 за мишићне
групе захваћене
болешћу

месец
дана

/

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

1.7.

Neuropathia cum
ataxia hereditaria
(Barthel индекс мањи
од 80)

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
G60.2 рехабилитације 6 месеци
које није старије
од 6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз Barthel
индекс који је
мањи од 80
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

1.8.

Polyneuropathiae
inflammatoriae aliae
(Hronična inflamatorna
demijelizaciona
polineuropatija са
Barthel индексом
мањим од 80)

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
G61.8
6 месеци
које није старије
од 6 месеци.

3 месеца

21 дан

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

месец дана

30 дана

30 дана

/

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз Barthel
индекс који је
мањи од 80
– Отпусна листа
не старија од
месец дана

1.9.

Syndroma GuillainBarre (Barthel индекс
мањи од 80)

Отпусна листа
G61.0 обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз Barthel
индекс који је
мањи од 80

месец
дана

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

Polyneuropathia

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

Након истека

1.10.

inflammatoria, non
specificata (само за
Multifokalnu motornu
neuropatiju са
ММТ мањим од 4)

које није старије
од 6 месеци.
G61.9

6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз
позитиван
ЕМНГ налаз и
ММТ који је
мањи од 4 за
мишићне групе
захваћене
болешћу
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
Dystrophia musculorum
медицине и
само са тешким
рехабилитације
1.11.
функционалним
G71.0 које није старије 6 месеци
испадима (Barthel
од 6 месеци
индекс мањи од 80)
Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз Barthel
индекс који је
мањи од 80

3 месеца

21 дан

рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

Disordines myotonici
(само за
1.12.

Dystrophia myotоnica
са Barthel индексом
мањим од 80)

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
G71.1
6 месеци
које није старије
од 6 месеци.
Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз Barthel
индекс који је
мањи од 80
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење 2

3 месеца

21 дан

а)
Paralysis cerebralis
infantilis за узраст до
18 година

G80

1.13.

лекара:
специјалисте
6 месеци
неурологије или
неурохирургије
и специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
од 6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Једном у свакој
календарској
години

3 месеца

21 дан

/

/

месец дана

45 дана

30 дана

/

б)
Paralysis cerebralis
infantilis за узраст
преко 18 година
(којима је дијагноза
болести постављена
до 18. године, а само
после корективне
операције)
Hemiplegia flaccida
Hemiplegia spastica
(хемиплегија или
тешка хемипареза са
Barthel индексом
мањим од 80), као
последица:
– Haemorrhagia
cerebri I 61
– Infarctus cerebri I 63
– Apoplexio cerebri ut
haemorrhagia sive
infarctus non
specificata I 64
1.14.
– После операције
мозга и кичмене
мождине
– Примене
хемиотерапије код
онколошких
болесника
– Након
инфламаторних
обољења ЦНС-а

G80

– Отпусна листа
не старија од 6
6 месеци
месеци

– Отпусна листа
не старија од
месец дана или
– Отпусна листа
здравствене
установе
терцијарног
нивоа о
спроведеној
G81.0 раној
G81.1 рехабилитацији
не старија од
месец дана

месец
дана

Отпусна листа
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу уз Barthel
индекс који је
мањи од 80

– Повреда
– Конгениталних
обољења
Paraplegia flaccida
Paraplegia spastica
(параплегија или
тешка парапареза са
ММТ мањим од 4),
као последица:
– Haemorrhagia
cerebri I 61
– Infarctus cerebri I 63
Apoplexio cerebri ut
haemorrhagia sive
infarctus non
specificata I 64
1.15.

– Отпусна листа
не старија од
месец дана или
– Отпусна листа
здравствене
установе
терцијарног
нивоа о
спроведеној
раној
рехабилитацији
не старија од
G82.0 месец дана

месец

месец дана

45 дана

30 дана

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене

– После операције
мозга и кичмене
мождине
– Примене
хемиотерапије код
онколошких
болесника
– Након
инфламаторних
обољења ЦНС-а

G82.1 Отпусна листа
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу, а за
тешке
парапарезе и
податак о ММТ
који је мањи од
4 за мишићне
групе захваћене
болешћу

дана

рехабилитације
у случају појаве
компликација
које погоршавају
функционално
стање

– Повреда
– Конгениталних
обољењa
Tetraplegia flaccida
Tetraplegia spastica
(тетраплегија или
тешка тетрапареза са
ММТ мањим од 4)
као последица:
– Haemorrhagia
cerebri I 61
– Infarctus cerebri I 63
– Apoplexio cerebri ut
haemorrhagia sive
infarctus non
specificata I 64
1.16.

– После операције
мозга и кичмене
мождине
– Примене
хемиотерапије код
онколошких
болесника
– Након
инфламаторних
обољења ЦНС-а
– Повреда

– Отпусна листа
не старија од
месец дана или
– Отпусна листа
здравствене
установе
терцијарног
нивоа о
спроведеној
раној
рехабилитацији
G82.3 не старија од
месец дана
G82.4
Отпусна листа
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу, а за
тешке
тетрапарезе и
податак о ММТ
који је мањи од
4 за мишићне
групе захваћене
болешћу

месец
дана

месец дана

60 дана

60 дана

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације
у случају појаве
компликација
које погоршавају
функционално
стање

месец
дана

месец дана

21 дан

21 дан

/

– Конгениталних
обољењa
Monoplegia
extremitatis inferioris
или тешка
монопареза
(ММТ мањи од 4)
као последица:
– Haemorrhagia
cerebri I 61
– Infarctus cerebri I 63
– Apoplexio cerebri ut
haemorrhagia sive
infarctus non
specificata I 64
1.17.

– После операције
мозга и кичмене
мождине
– Примене

– Отпусна листа
не старија од
месец дана или
– Отпусна листа
здравствене
установе
терцијарног
нивоа о
спроведеној
раној
рехабилитацији
G83.1 Отпусна листа
обавезно
садржи податке
о неуролошком
налазу, а за

хемиотерапије код
онколошких
болесника

тешке
монопарезе и
податак о ММТ
који је мањи од
4 за мишићне
групе захваћене
болешћу

– Након
инфламаторних
обољења ЦНС-а
– Повреда
– Конгениталних
обољењa

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
Lesiones traumaticae
plexus brachialis
1.18.
neonati aliae, per
partum (за узраст до 6
година)

P14.3

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије или 6 месеци
неурохирургије
и специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
од 6 месеци

3 месеца

30 дана

/

Једном у свакој
календарској
години

3 месеца

30 дана

/

Једном у свакој
календарској
години

3 месеца

21 дан

/

Једном у свакој
календарској
години

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
Lesiones traumaticae
systematis nervosa
peripherici neonati, per
1.19.
partum, non specificata
(за узраст до 6
година)

P14.9

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
неурологије или 6 месеци
неурохирургије
и специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
од 6 месеци
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

1.20

Retardatio (моторна)
за узраст до 18
година

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
R62.0 неурологије и
6 месеци
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
од 6 месеци

2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА
Шифра
Рок за
болести
упућивање
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести,
Медицинска
Продужење
Обнова
и
на
започињање
трајања
бр.
повреда и стања
документација
рехабилитације рехабилитације
повреда
лекарску рехабилитације рехабилитације
МКБ 10
комисију
1

2

2.1.

Infarctus myocardii
acutus

3

4

5

6

7

8

9

I21

– Отпусна листа
не старија од 2
месеца

2 месеца

2 месеца

21 дан

/

/

2.2.

Infarcuts myocardii
recidivus acutus

I22

2.3.

Prisustvo
aortokoronarnog
bajpasa grafta (bypass
graft)

Z95.1

2.4

Malformationes atrii et
ventriculi cordis
congenitae (после
операције за узраст
до 18 година)

Q20

2.5.

Malformationes septi
cordis congenitае
(после операције за
узраст до 18 година)

– Отпусна листа
не старија од 2
месеца
– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

2 месеца

2 месеца

21 дан

/

/

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

Q21

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

2.6.

Malformationes
valvulae pulmonalis et
tricuspidalis congenitae
(после операције
код деце до 18
година)

Q22

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

2.7.

Malformationes
valvulae aortae et
mitralis congenitae
(после операције за
узраст до 18 година)

Q23

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

2.8.

Malformationes
arteriarum magnarum
congenitae (после
операције за узраст
до18 година)

Q25

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

Prisustvo veštačkog
zaliska srca
Z95.2
2.9.

Prisustvo veštačkog
heterologog zaliska
srca

Z95.3
Z95.4

Prisustvo druge zamene
zaliska srca
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

Morbi arteriales,
arteriolares et
capillaries alii in morbis
2.10.
alibi classificatis (samo
za Angiopathiae
diabeticae)

I79.8

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
васкуларне
хирургије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије 6 месеци
од 6 месеци
Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи
патолошки
налаз доплер
сонографског
прегледа крвних
судова доњих
екстремитета

3 месеца

21 дан

3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА
Шифра
Рок за
болести
упућивање
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести,
Медицинска
Продужење
Обнова
и
на
започињање
трајања
бр.
повреда и стања
документација
рехабилитације рехабилитације
повреда
лекарску рехабилитације рехабилитације
МКБ 10
комисију
1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење 2
лекара:
специјалисте
интерне
медицине и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
не старије од 6
месеци

3.1.

Arthritis rheumatoides
seropositiva alia

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податак
M05.8 о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
(HAQ индекс
једнак или већи
од 0.5) или
значајном
скором
погоршању
функцијске
способности
(повећање HAQ
индекса за 0.5
или више у
претходних 12
месеци), уз
одговарајуће
лабораторијске
анализе (SE,
CRP)

6 месеци

3 месеца

21 дан

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење 2
лекара:
специјалисте
интерне
медицине и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
не старије од 6
месеци
Наведена
медицинска

Након истека

3.2.

Arthritis rheumatoides
seropositiva, non
specificata

документација
обавезно
M05.9 садржи податак 6 месеци
о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
(HAQ индекс
једнак или већи
од 0.5) или
значајном
скором
погоршању
функцијске
способности
(повећање HAQ
индекса за 0.5
или више у
претходних 12
месеци), уз
одговарајуће
лабораторијске
анализе (SE,
CRP)
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

3 месеца

21 дан

/

рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
интерне
медицине и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
не старије од 6
месеци

3.3.

Arthritis rheumatoides
seronegativa

Наведена
медицинска
документација
M06.0 обавезно
садржи податак
о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
(HAQ индекс
једнак или већи
од 0.5) ) или
значајном
скором
погоршању
функцијске
способности
(повећање HAQ
индекса за 0.5
или више у
претходних 12
месеци
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење
лекара
специјалисте

6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

педијатерије (за
узраст до 18
година) или
специјалиста
интерне
медицине (за
одрасле) и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације,
не старије од 6
месеци

3.4.

Arthritis puerilis

М08

1. Наведена
медицинска
документација
за узраст до 18
година обавезно
садржи податак
о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
болесника (CHQ
индекс једнак
6 месеци
или већи од 0.5)
или значајном
скором
погоршању
функцијске
способности
(повећање CHQ
индекса за 0.5
или више у
претходних 12
месеци)

1.За узраст до 18
година једном у
свакој
календарској
години

3 месеца

21 дан

/

2 За узраст
преко 18 година
након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

2. Наведена
медицинска
документација
за узраст преко
18 година,
обавезно
садржи податак
о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
болесника
односно HAQ
индекс једнак
или већи од 0.5
или повећање
HAQ индекса за
0.5 или више у
претходних 12
месеци

3.5.

Scleroderma
progresivum diffusum

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или –
мишљење
лекара 2 лекара:
специјалисте
интерне
M34.0
6 месеци
медицине и
специјалисте
физикалне
медицине и

3 месеца

21 дан

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

рехабилитације
које није старије
од 6 месеци

3.6.

Syndroma CREST

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или –
мишљење
лекара 2 лекара:
специјалисте
интерне
M34.1
6 месеци
медицине и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
које није старије
од 6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење 2
лекара
специјалисте
интерне
медицине и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације,
не старије од 6
месеци

3.7.

Spondylitis
ankylopoietica

M45

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податак
о реверзибилно
смањеној
6 месеци
покретљивости
(БАСМИ индекс
једнак или већи
од 2) или о
ограничењу
функцијске
способности
(БАСФИ индекс
једнак или већи
од 4), односно
скором
погоршању
покретљивости
или функцијске
способности
(повећање
БАСМИ или
повећање
БАСФИ индекса
за 1 или више у
претходних 12
месеци)
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење 2
лекара:
специјалисте
интерне

3 месеца

21 дан

медицине и
специјалиста
физикалне
медицине и
рехабилитације,
не старије од 6
месеци.

3.8.

Arthropathiae
psoriaticae et
arthropathiae
enteropathicae

M07

Наведена
медицинска
документација
6 месеци
обавезно
садржи податак
о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
(HAQ једнак
или већи од 0.5)
или значајном
скором
погоршању
функцијске
способности
(повећање HAQ
индекса за 0.5
или више у
претходних 12
месеци)
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

3 месеца

21 дан

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
интерне
медицине и
специјалиста
физикалне
медицине и
рехабилитације
не старије од 6
месеци.

3.9.

Morbus Reiter
(хронични облик)

Наведена
медицинска
документација
M02.3 обавезно
садржи податак
о
реверзибилном
ограничењу
функцијске
способности
(HAQ једнак
или већи од 0.5)
или значајном
скором
погоршању
функцијске
способности
(повећање HAQ
индекса за 0.5
или више у
претходних 12
месеци)
– Отпусна листа
не старија од 6

6 месеци

3 месеца

21 дан

3.10.

Dermatopolymyositis
(ММТ мањи од 4)

M33

месеци или –
мишљење 2
лекара:
специјалисте
интерне
медицине или
специјалисте
неурологије и
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
не старије од 6
месеци

месец
дана

3 месеца

21 дан

/

Наведена
медицинска
документација
обавезно
садржи податак
о вредности
ММТ за
мишићне групе
захваћене
болешћу који је
мањи од 4
4. БОЛЕСТИ РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

Шифра
Рок за
болести
упућивање
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести,
Медицинска
Продужење
Обнова
и
на
започињање
трајања
бр.
повреда и стања повреда документација лекарску рехабилитације рехабилитације рехабилитације рехабилитације
МКБ 10
комисију
1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

– Отпусна листа
не старија од
месец дана.

4.1.

Bronchitis chronica,
non specificata

J42

Отпусна листа
обавезно
садржи податак
о опструкцији
средње тешког
степена, ФЕВ1
50–80% и
ФЕВ1/ФВЦ
мањи од 70%
или тешког
степена, ФЕВ1
30–50% и
ФЕВ1/ФВЦ
мањи од 70%

месец
дана

месец дана

21 дан

– Отпусна листа
не старија од
месец дана.

4.2.

Morbus pulmonis
obstructivus chronicus
alius

J44

Отпусна листа
обавезно
садржи податак
о опструкцији
средње тешког
степена, ФЕВ1
50–80% и
ФЕВ1/ФВЦ
мањи од 70%
или тешког
степена, ФЕВ1
30–50% и
ФЕВ1/ФВЦ
мањи од 70%

месец
дана

месец дана

21 дан

4.3.

4.4.

4.5.

Asthma bronchiale (за
узраст до 18 година)

Fibrosis cystica
pulmonalis

Bronchiectasiaе

Ј45

E84.0

J47

– Отпусна листа
не старија од
месец дана.
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
– мишљење 2
лекара: 1
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
и1
специјалисте
интерне
медицине или 1
специјалисте
педијатрије

– Отпусна листа
не старија од
месец дана

месец
дана

6 месеци

месец
дана

месец дана

3 месеца

месец дана

21 дан

21 дан

21 дан

/

Једном у свакој
календарској
години

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

/

Након истека
рока од 12
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

5. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА
Шифра
Рок за
болести
упућивање
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести,
Медицинска
Продужење
Обнова
и
на
започињање
трајања
бр.
повреда и стања
документација
рехабилитације рехабилитације
повреда
лекарску рехабилитације рехабилитације
МКБ 10
комисију
1

2

3

4

5

6

7

8

9

месец
дана

месец дана

21 дан

/

/

месец
дана

месец дана

21 дан

/

/

– Отпусна листа
не старија од
месец дана уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

5.1.

5.2.

Syndroma post
laminectomiam, non
alibi classificata (стање
М96.1 Наведена
после операције
медицинска
дискус херније са
документација
ММТ мањим од 4)
обавезно
садржи податке
о вредности
ММТ који је
мањи од 4 за
мишићне групе
захваћене
болешћу

Stenosis spinalis
(стање после
операције стенозе
спиналног канала,
са или без
дисектомије

– Отпусна листа
не старија од
месец дана уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
M48.0 Наведена
медицинска

са ММТ мањим од
4)

5.3.

5.4.

документација
обавезно
садржи податке
о вредности
ММТ који је
мањи од 4 за
мишићне групе
захваћене
болешћу
– Отпусна листа
не старија од
месец дана уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

Syndroma post
laminectomiam, non
alibi classificata (стање
после операције
инструментације
кичме са или без
пласирања уметка- М96.1 Наведена
медицинска
кејџа уз
документација
стабилизацијуобавезно
фиксацију
садржи податке
са ММТ мањим од
о вредности
4)
ММТ који је
мањи од 4 за
мишићне групе
захваћене
болешћу
Prisustvo veštački
ugrađenog zgloba
(стање после
уградње
ендопротезе кука
или колена
укључујући ревизију
и парцијалну замену
ендопротезе)

месец
дана

месец дана

21 дан

/

/

Z96.6

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

Z98.8

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

3 месеца

3 месеца

21 дан

/

/

М41

– Отпусна листа
не старија од 6
6 месеци
месеци

3 месеца

21 дан

/

/

М40

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца која
садржи
мишљење
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
којим се
предлаже
продужена
рехабилитација

3 месеца

21 дан

/

/

Druga označena
postoperativna stanja
(само после
5.5

корективне
остеотомије
карлице, фемура и
тибије)
Scoliosis

5.6.

5.7.

(Cobbov угао већи од
20° за узраст до 16
година само после
корективне
операције)

Кyphosis et lordosis
(за узраст до 16
година само после
корективне
операције)

3 месеца

5.8.

Fractura columnae
vertebralis lumbalis et
pelvis (само са
захваћене најмање
две кости карличног
прстена)

S32

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца

3 месеца

месец дана

21 дан

21 дан

/

3 месеца

месец дана

21 дан

/

/

3 месеца

месец дана

21 дан

15 дана

/

3 месеца

месец дана

21 дан

/

/

3 месеца

месец дана

30 дана

15 дана

/

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

5.9.

Fractura extremitatis
superioris bilateralis

T02.4

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
и специјалисте
ортопедије не
старије од 3
месеца од
настанка
повреде
– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

5.10.

Fractura femoris

S72

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
и специјалисте
ортопедије не
старије од 3
месеца од
настанка
повреде
– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

Fractura cruris,
5.11

regionem talocruralem,
includens

S82

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
и специјалисте
ортопедије не
старије од 3
месеца од
настанка
повреде
– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

5.12.

Fractura extremitatis
inferioris, bilateralis

T02.5

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
и специјалисте
ортопедије не
старије од 3
месеца од
настанка
повреде

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

5.13.

Fractura pedis
multiplex

Luxatio et subluxatio
coxae congenita

S92.7

3 месеца

месец дана

21 дан

21 дан

/

– Отпусна листа
не старија од
месец дана уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

месец
дана

месец дана

21 дан

14 дана

/

– Отпусна листа
не старија од
месец дана уз
мишљење
лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

месец
дана

месец дана

21 дан

14 дана

/

– Отпусна листа
не старија од
месец дана уз
мишљење
Q76.3 лекара
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације

месец
дана

месец дана

21 дан

/

/

3 месеца

3 месеца

21 дан

14 дана

/

6 месеци

3 месеца

21 дан

/

Q 65.0

Q 65.1
5.14. (само за узраст до 18
година после
Q 65.3
хируршке
Q 65.4
интервенције)

Deformationes pedis
congenitae
5.15.

за узраст до 18
година после
хируршке
интервенције

Scoliosis congenital
5.16.

после хируршке
интервенције

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
и специјалисте
ортопедије не
старије од 3
месеца од
настанка
повреде

Q66

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или
Osteochondrosis
capitis femoralis puerilis
5.17.

(Legg-Calve-Perthes
после хируршке
интервенције)

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
M91.1 физикалне
медицине и
рехабилитације
и специјалисте
ортопедије не
старије од 3
месеца
– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или

Osteochondrodysplasia
cum osteogenesi
ossium tubariorum et
5.18. columnae vertebralis
imperfecta
(за узраст до 18
година)

Q77

– мишљење 2
лекара:
специјалисте
ортопедије и
специјалисте
физикалне
медицине и

Сваке друге
календарске
године

5.19

Arthropathia
haemophilica

рехабилитације
које није старије
од 6 месеци
– Mишљење 2
лекара:
специјалисте
физикалне
медицине и
рехабилитације
M36.2
и специјалисте
интерне
медицинехематолога, које
није старије од
месец дана

месец
дана

месец дана

21 дан

/

/

6. ЕНДОКРИНОЛОШКА ОБОЉЕЊА
Шифра
Рок за
болести
упућивање
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести,
Медицинска
Продужење
Обнова
и
на
започињање
трајања
бр.
повреда и стања
документација
рехабилитације рехабилитације
повреда
лекарску рехабилитације рехабилитације
МКБ 10
комисију
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 месеца

3 месеца

14 дана

/

/

/

Једном, по
истеку
календарске
године у којој је
спроведена
продужена
рехабилитација

/

Једном у свакој
календарској
години

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

6.1.

Thyreotoxicosis

E05

– мишљење 2
лекара:
специјалиста
педијатрије или
специјалиста
интерне
медицине не
старије од 3
месеца

Obesitas

6.2.

6.3.

(превенција
настанка
компликација за
узраст од 12 до 18
година индекс
телесне масе већи од
95 P (перцентила)
или плус 2
стандардне
девијације за пол и
узраст)
Diabetes mellitus ad
insulino dependens
(превенција
настанка и развоја
компликација
применом програма
едукације о дијети,
физичкој активности
и дозирању
медикаментне
терапије за узраст до
18 година)

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
Е66

– мишљење
лекара
специјалисте
педијатрије не
старије од 6
месеци

3 месеца

– Отпусна листа
не старија од 3
месеца или

21 дан

– Прво
упућивање
21 дан;

E10

– мишљење
3 месеца
лекара
специјалисте
педијатрије које
није старије од 3
месеца

а) Diabetes mellitus ad
insulino dependens
Diabetes mellitus ad
insulino independens
(превенција
настанка и развоја

6 месеци

– Отпусна листа
не старија од 6

3 месеца

– Свако
следеће
упућивање
10 дана

компликација
применом програма
едукације о дијети,
физичкој активности
и дозирању
медикаментне
терапије за узраст
преко 18 година

6.4.

месеци или
E10
E11

– мишљење
лекара
специјалисте
интерне
медицине не
старије од 6
месеци

6 месеци

3 месеца

10 дана

/

/

/

Након истека
рока од 48
месеци од
завршетка
претходног
коришћења
продужене
рехабилитације

после увођења
терапије једном
дневном дозом
инсулина)
б) Diabetes mellitus ad
insulino dependens
Diabetes mellitus ad
insulino independens
(превенција
настанка и развоја
компликација
применом програма
едукације о дијети,
физичкој активности
и дозирању
медикаментне
терапије за узраст
преко 18 година

– Отпусна листа
не старија од 6
месеци или
E10
E11

– мишљење
лекара
специјалисте
интерне
медицине не
старије од 6
месеци

6 месеци

3 месеца

10 дана

на терапији са 2 или
више доза инсулина
или инсулинском
пумпом)
7. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА ДЕЧИЈЕГ УЗРАСТА
Шифра
Рок за
болести
упућивање
Рок за
Дужина
Редни Дијагноза болести,
Медицинска
Продужење
Обнова
и
на
започињање
трајања
бр.
повреда и стања
документација
рехабилитације рехабилитације
повреда
лекарску рехабилитације рехабилитације
МКБ 10
комисију
1

2

3

Онколошка
обољења код деце
(узраст до 18
година)
7.1.

у првих 5 година
након постављања
дијагнозе, односно
трансплантације
матичних ћелија
хематопоезе

C00C97,
D42,
D43,
D46,
D47,
D76,
Z94.8

4

5

– мишљење три
лекара
специјалиста
педијатрије из
здравствене
установе
терцијaрног
нивоа
здравствене
заштите у којој
се осигурано
лице лечи, не
3 месеца
старије од 3
месеца уз
отпусну листу са
хоспитализације
када је
постављења
дијагноза или
када је извршена
трансплантација
матичних ћелија
хематопоезе

6

3 месеца

7

21 дан

8

9

/

Једном у свакој
календарској
години у првих
5 година након
постављања
дијагнозе,
односно
трансплантације
матичних ћелија
хематопоезе

