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И НФ О РМ А ТО Р
Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А 2014. ГОДИНА
На основу Колективног уговора чла н 27 ста в 2 и 3, Програма реха билита ције
за 2014.годину и Упутства -поступка упућива ња за послених на реха билитацију,
Синд икат ПД ТЕНТ је преузео неопходне активности за спровођење Програ ма
реха билита ције за послених у ПД ТЕНТ д.о.о Обреновац .
Програм реха билита ције ће се одвијати у периоду ма ј-октоба р 2014. године.
Услови и критеријуми:
пра во на коришћење има ју сви за послени у ПД ТЕНТ
предност коришћења има ју:
1. за послени који ра де на радним местима са повећа ним ризиком
2. инва лиди ра да који су инва лидност стекли на пословима са
повећа ним ризиком
3. чла нови синдиката
корисници реха билитације не могу користити и рекреацију у истој години
сваки корисник је у обавези да донесе упут од стра не медиц ине рада
(а мбула нта у ТЕНТ-у) са препоруком за упућива ње у одређени РХ центар
упути се могу добити у медицини ра да петком од 08-14 h и оста лим ра дним
да нима од 12-14 h
сваки корисник је оба веза н да приба ви са гла сност за коришћење пла ћеног
одсуства од на длежног руководиоца за период на који се упућује, а на
основу чега ће у служби БЗР добити Упут, на јка сније десет да на пре
упућива ња у РХ центар
реха билита ција се користи у тра ја њу од 10 да на у скла ду са Колективним
уговором чла н 17, тачка 16
у случа ју да за послени, из неопра вда них ра злога , на пусти реха билита цију
пре времена у односу на период на који је упућен, сноси трошкове за период
који није искористио у целости и губи пра во на коришћење исте у на веденој
години
уколико за послени жели да поведе чла на породице, са м обезбеђује дода тни
смештај, пла ћа ње врши преко а дминистра тивне за бра не у пуном износу
цене кошта ња и обезбеђује превоз за свог чла на породице
учешће за послених у трошковима реха билита ције износи 30%
пријаве се могу поднети на јка сније до 30.а прила у просторија ма синдика та,
уз претходно добијен упут од медицине рада
пла ћа ње се врши обуставом од зара де са роком отплате закључно са
15.12.2014.године
послодава ц и синдика т обезбеђују превоз са мо за за послене ПД ТЕНТ д.о.о
Обреновац у терминима који су уна пред утврђени
корисници реха билитације који исту користе ва н уговорених термина
трошкове превоза сносе са ми.

ПРЕГЛЕД РЕХАБИЛИТАЦИОНИХ ЦЕНТАРА
1.

ВРЊАЧКА БАЊА
Смешта ј у хотелу Нови „Меркур“ у двокреветним соба ма .
Цена : 4.010,00 +150,00 боравишна та кса и осигура ње по да ну.
Допла та за једнокреветну : 160,00 по да ну.
Бео да н обухва та : пун па нсион, лекарски преглед, ла бора торијске
а на лизе,ба лнео тера пија , физика лна тера пија , ЕКГ по потреби,једа н ула з у
Wellness centar „Fons romanus“, сва кодневни ула з у Aqua centar „Waterfall“,
свакодневни ула з у Fitnes centar „Merkur-Gym“.

2.

БАЊА КОВИЉАЧА
Смешта ј у хотелу „ЕМ“ у двокреветним и трокреветним соба ма .
Цена : 3.750,00 + 50,00 боравишна такса по да ну.
Допла та за стационар : 350,00 по да ну.
Допла та за „Далма цију“ : 820,00 по да ну.
Бео да н обухва та : пун па нсион, преглед лекара специја листе , 4 тера пије по
на логу лекара, сваки да н осим недеље .

3.

ПРОЛОМ БАЊА
Смешта јни објека т хотел „Радан“***у двокреветним соба ма .
Цена : 3.500,00 + 10,00 осигура ње по да ну, бор.такса је урачуната у цену.
Бео да н обухва та : пун па нсион, 3 третма на дневно у за висности од
индика ције: електротера пија , хидрома са жа у лековитој води, а пликова ње
лековитог бла та , као и свакодневно коришћење унутрашњег ба зена , фитнес
са ле и спортских терена , са ле за за ба ву, интернет у ка фе бару.

4.

ЛУКОВСКА БАЊА
Смешта ј у хотелима „Јелак“ и „Копаоник“ у двокреветним соба ма .
Цена : 3.500,00 + 10,00 осигура ње по да ну, бор.та кса је урачуната у цену.
Бео да н обухва та : пун па нсион, 3 третма на дневно у за висности од
индика ције: електротера пија , хидрома са жа у лековитој води, а пликова ње
лековитог бла та , као и свакодневно коришћење унутрашњег ба зена , фитнес
са ле и спортских терена , са ле за за ба ву, интрнет у ка фе бару.

5.

БАЊА ВРДНИК
Смешта ј у Специја лној болници „Термал“ у двокреветним соба ма .
Цена : 2.980,00 по да ну , бор.такса и осигура ње ура чуна ти у цену.
Бео да н обухва та : пун па нсион, пун па нсион, преглед лекара специја листе
физија тра ,тера пија подра зумева физика лни третма н и обухва та
хидротера пију, електротера пију, кинезитера пију, па ра финотера пију и
криотера пију, могућност коришћења отвореног и за твореног олимпијског
ба зена са терма лном водом.

6.

МЛАДЕНОВАЦ
Смешта ј у Институту за реха билитацију „Селтерс“ у двокреветним соба ма.
Цена : 3.200,00 за бео да н.
Бео да н обухва та : пун па нсион, преглед лекара специја листе физија тра и
дневно -тера пијске процедуре, хидрокинези, две електротера пије и кинези
тера пија -вежбе.

7.

НИШКА БАЊА
Смешта ј у Институту за реха билита цију „Радон“ у двокреветним соба ма .
Цена : 3.400,00 + 110,00 боравишна та кса и осигура ње по да ну.
Бео да н обухва та : пун па нсион, преглед лекара специја листе интерне
медицине и консулта тивни прегледи лекара различитих специја лности, екг,
ла бораторијске а на лизе, ра диолошки преглед срца и плућа или зглобова ,
тест оптерећења и четири реха билита ционе процедуре

8.

„ГОРЊА ТРЕПЧА“ АТОМСКА БАЊА
Смешта ј и лечење у објекту „Вујан“**** у двокреветним соба ма .
Цена : 3.600,00 по да ну, бор.такса и осигура ње ура чуна ти у цену.
Допла та за једнокреветну: 800,00 по да ну.
Бео да н обухва та : пун па нсион ,ба лнеотера пија , физика лна тера пија , преглед
специја листа и субспеција листа и здравствена контрола лекара

9.

„ЗЛАТИБОР“ ЧИГОТА
Смешта ј ју Специја ној болници „Златибор“ Чигота у двокреветним соба ма .
Цена : 3.900,00 по да ну , бор.та кса и осигура ње ура чуна ти у цену.
Бео да н обухва та : пун па нсион ,програ м за штита сту жлезду: преглед лекара
специја листе, одређива ње хормонског статуса , ЕХО штита сте жлезде, БХЛ,
сцинтигра фију.

10. ИВАЊИЦА
Смешта ј у Специја лној болници „Ива њица “ у двокреветним соба ма .
Цена : 2.225,00 +3,00 осигура ње по да ну, бор.такса укључена у цену.
Допла та за једнокреветну: 670,00 по особи и да ну.
Програм обухва та : пун па нсион, корисници има ју неогра ничен број прегледа
и тера пија у за висности од дија гнозе свакодневно.,коришћење ба зена ,
терета не, са ле за стони тенис, фитнес, отворени спортски терени, трим ста зе,
библиотека .
11. СОКОБАЊА
Смешта ј Специја лној болници „Бањица“ у двокреветним соба ма .
Цена :2750,00 + 70,00 бор.такса по да ну.
Допла та за једнокреветну: 800,00 по да ну.
Бео да н подразумева :пун па нсион, преглед, екг, спирометрија , мерење
шећера и притиска , дрена жа бронха , купа ње у терма лној води, комплетна
физика лна тера пија , комбинова на физика лна и хидротера пија .

12. МАТАРУШКА БАЊА
Смешта ј у Специја ној болници „Агенс“ у двокреветним соба ма .
Цена : 2.300,00 по да ну , бор.та кса и осигура ње урачунати у цену.
Бео да н подразумева :пун па нсион као и комплетну здра вствену услугу са
дија гностиком и тера пија ма за индика ције:реума тских, неуролошких,
гинеколошких, кожних обољења и обољења периферних крвних судова .

СИНДИКАТ ПД ТЕНТ
председник
Богда н Вукотић

