Медицинска рехабилитација стационарног
типа у специјалним болницама бања Србије

БАЊА КОВИЉАЧА, РИБАРСКА БАЊА и БАЊА
КАЊИЖА: стања након прелома костију и
хируршких интервенција на коштанозглобном систему, стања након уградње
вештачког кука и колена, стања након повреда на локомоторном апарату и
кичменом стубу као и после оперативних захвата на истим, дискус хернија и стања
након операције дискус херније, дегенеративна промена зглобова и кичменог
стуба, ортопедска оболења, коштанозглобна оболења, реуматична обољења, лакша
оштећења централног нервног система, лумбоишиалгија, лезије периферних нерава
и мишићна обољења.
ВРЊАЧКА БАЊА „МЕРКУР“: шећерна болест (дијабетес тип 1, тип 2 и
компликације), стање после прележане жутице, болести жучне кесе и жучних
путева, обољења панкреаса, оболења органа за варење, чир желуца и
дванаестопалачног црева, стање после хирушког одстрањивања жучне кесе, стање
после ресекције једњака, желуца и црева, хронична гинеколошка оболења и
стерилитет, инфекције бубрежне карлице, мокраћне бешике и мокраћних путева,
калкулоза мокраћних путева и функционалних обољења.
ПРОЛОМ БАЊА и ЛУКОВСКА БАЊА: болести бубрега и мокраћних путева, хроничне
инфекције бубрега, мокраћних путева и простате, каменац бубрега, песак у
мокраћним путевима, стање после оперативних захвата на бубрежно-мокраћном
систему, болести органа за варење, хиперцидни гастритис, чир желуца и
дванаестопалачног црева, катари црева, хронични затвор, упала жучи и жучних
водова, каменац жучне кесе, стање после оперативних захвата на органима за
варење, болести коже екцеми, псоријаза, варикозни улкус, болести периферних
крвних судова артеријских и венских, ванзглобни реуматизам фибриозитис,
миозитис, тендизитис, перитритис, бурзитис, запаљенски реуматизам (реуматоидни
артритис - фаза смиреног запаљења, бехтеревљева болест - почетни стадијум),
псоријатични артритис, дегенеративни реуматизам (спондилозе вратног и крсног
дела кичме, гонартроза, коксартроза, артроза), остеоартроза ситних зглобова шаке
и стопала, гихт и гинеколошка обољења.
СОКО БАЊА: болести дисајних органа (бронхијална астма, акутни и хронични
бронхитис, синуситис, емфизем, бронхиектазије, респираторна инсуфицијента,
поспираторне инфекције и алергијске манифестације), неуролошка обољења
(неуралгије, радикулити, стања после повреде периферних нерава), паркинсонова
болест, хронична гинеколошка обољења, стрес синдром, психичка и физичка
исцрпљеност и неурозе.
НИШКА БАЊА: кардиоваскуларне болести и реуматске болести.
ЗЛАТИБОР „ЧИГОТА“: поремећаји функције штитне жлезде.

ЕМС АД И СИНДИКАТ ЕМС
ОРГАНИЗУЈУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
У БАЊАМА СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ
ПРИЈАВУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПОПУНИТИ НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА САЈТУ
СИНДИКАТА ЕМС: www.sindikatems.org.rs, КОД ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ,
СИНДИКАЛНИХ ПОВЕРЕНИКА ИЛИ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ.

На основу одлуке Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску
рекреацију и културу Синдиката ЕМС, организује се рехабилитација у следећим
бањама:

•
•
•
•
•
•

БАЊА КОВИЉАЧА
РИБАРСКА БАЊА
БАЊА КАЊИЖА
ВРЊАЧКА БАЊА
ПРОЛОМ БАЊА ( ЛУКОВСКА БАЊА )
СОКО БАЊА
• НИШКА БАЊА
• ЧИГОТА ЗЛАТИБОР

Пријаве за рехабилитацију, уз одговарајућу препоруку лекара, доставити лицу
задуженом за безбедност и здравље на раду, најкасније до 27.04.2018. године.
Додатне информације можете добити код лица задуженог за безбедност и здравље на
раду и на телефон председника Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности,
спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС Драганa Марјановићa (064/8408-220).

ПРИЈАВА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У 2018. години
Име и презиме: _________________________________,матични број у ЕМС АД:___________,
Део Друштва (Погон/Сектор/Центар):______________________________________________,
назив радног места:_________________________________. Рехабилитацију бих желео да
користим у _____________ или _____________ месецу 2018. године. На основу дијагнозе са
прегледа и индикација бања даје се препорука лекара специјалисте медицине рада за
једну од бања из синдикалне понуде:______________________________________________.

Лице задужено
за безбедност и здравље на раду
____________________________

РЕХАБИЛИТАЦИЈA 2018.
Дa oдсуствовање са посла доле наведеног запосленог, у периоду од _____________ до _____________
не ремети процес рада, потврђује и његово одсуство одобрава непосредни руководилац:

_________________________________________________

Име и презиме:__________________________________ Матични број:_____________
Део Друштва:___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА
На основу Одлуке Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску
рекреацију и културу Синдиката ЕМС од 30.03.2018. године и на захтев запосленог да му
се одобри коришћење услуга превенције инвалидности, лечења и медицинске
рехабилитације доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

о стављању административне забране на зараду запосленог
______________________________________________________ , мат. број ЕМС АД: __________
део Друштва ___________________________ , у износу од ____________________ динара (20%)
с тим што ће се обустава извршити у четири једнаке месечне рате, до коначне исплате дуга,
почев од зараде за месец ________________________ 2018. године.
ИЗНОС ОВЕ ЗАБРАНЕ УПЛАЋИВАТИ НА ЖИРО РАЧУН СИНДИКАТА ЕМС БРОЈ: 160-274035-46

Одговорно лице за финансијску службу

Председник Ресора

Драган Марјановић
ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА САМ САГЛАСАН ДА МИ СЕ ОД ЗАРАДЕ ОДБИЈАЈУ ОБУСТАВЕ ПО ОВОМ РЕШЕЊУ.
Датум: _______________________

____________________________
Потпис запосленог

