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Извештај Фонда солидарности Синдиката радника ЕПС-а
за 2013 годину
Одржано је 9 седница Фонда солидарности Синдиката ЕПС-а у периоду од јануара 2013 до краја
децембра 2013 године. Све седнице имале су кворум и одлучивало се већином гласова.а на
основу важећег Правилника Фонда солидарности .
На свакој седници најпре се констатовала доња лимитирана граница за додељивање помоћи
тако што се извештавао Управни одбор Фонда о ппросечној заради из претходног месеца у ЈП
ЕПС која је основа за утврђивање лимита према Правилнику након чега се приступало
разматрању поднетих захтева.
Одобрено је 107 захтева за помоћ а 24 није задовољавало критеријуме за додeлу помоћи. Од
ових 24 након допуњене углавном недостајуће здравствене документације накнадно су решавани
захтеви на наредним седницама.
У структури одобрених помоћи највећи број захтева односи се на вантелесну оплодњу укључујући
и лечење и интервенцију у иностранству под одређеним условима по препоруци здравствених
стручњака. Захтеви за лечење у иностранству испуњавали су додатне критеријуме ( донација
јајних ћелија и мушки стерилитет ) . Одобрени захтеви за интервенцију у нашој земљи односи се
на плаћање интервенције а фондови привредних друштава и ЈП углавном су сносили трошкове
лечења у укупном броју од 23 . Одобрени захтеви лечења и интервенције у иностранству односе
се на оне који нису могли да се раде у нашој земљи у укупном броју од 24 а резултати су пуно
бољи иако су интервенције компликованије.
.
Друге по бројности су додељене помоћи за лечење и операције на очима од трансплатације
рожњаче као најскупље до ласерске операције односно скидања диоптрије и то у укупном броју од
23 а од тога 4 у иностранству.
Лечења карцинома, и операције у инпстранству су углавном делимично плаћане у сарадњи са
осталим актерима помоћи у оквиру предузећа (синдикалних организација и пословодства
укључујући фондове привредних друштава заузимају значајно место по издвојеним средствима за
помоћ .Обезбеђена средства за лекове због трансплатације од несродног даваоца који се ради
код нас (ВМА) у целини јер исти нису обезбеђени из средстава Основног здравственог система у
Србији.
Новина је, куповина вештачке коже за радника који је повређен на рaданом месту (струјним
ударом) и омогућено лечење у нашој земљи и на овај начин што се не обетбеђује из ОЗО .
Истовремена уградња оба кука као ефикасан приступ и интервенција која је подржана од стране
овог фонда што је подржана је али делимично јер су средства ограничена на куповину протеза у
висини од 400 000, 00 динара а остале трошкове сносе остали актери помоћи (фондови у
привредним друшвима и други ).
Имлатанти као што су говорни процесори , аудиопроцесори, апарати за дисање, апарaти за
лифну жлезду,електронске протезе руку, протезе ногу , имплатанти за кичму и друга помагала
имају значајно место у одобреним средствима за 2013 годину.

Лечење матичним ћелијама и куповина лекова због трансплатације коштане сржи и лечење у
иностранству заузимају значајно место у издвојеним средствима претходне године
Реализована је, компликована операција колена у иностранству ( у Русији) али делимично
обезбеђена средства као и дијагностификовање ретких болести у иностранству и сл.
2013 је карактеристична по увећаном броју захтева за помоћ- 107 у односу на 99 из 2012 године.
Увећан је број неодобрених помоћи 24 у 2013. у односу на 14 из 2012.године.
За све помоћи важно је да није могуће исте правовремено обезбедити из основног здравственог
осигурања.
Остварена је добра сарадња са осталим фондовима у ПД односно ЈП који су чланови овог
Фонда.
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