Na podlagi 8., 9., 10. in 30. člena statuta Društva psoriatikov Slovenije izdaja Društvo psoriatikov
Slovenije
PRAVILNIK
O organiziranju obnovitvene rehabilitacije članom Društva psoriatikov Slovenije in drugim
bolnikom s psoriazo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja:
▪ razpis in organizacija obnovitvene rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu OR)
▪ način in merila koriščenja OR
▪ plačilo participacije
2. člen
OR je 7 do 14-dnevno obnovitveno, rehabilitacijsko zdraviliško zdravljenje, ki se izvaja s
pogodbeno izbranimi termalnimi in obmorskimi zdravilišči. OR koristijo člani DPS (oboleli za
psoriazo) in ostali bolniki s psoriazo.
3. člen
Za izvedbo programa se namenjajo sredstva, ki jih Društvo psoriatikov Slovenije pridobi od ZZZS
na osnovi vsakoletnega javnega razpisa za izvajanje OR. S podpisom pogodbe ZZZS določi pogoje
za izvajanje OR v tekočem letu, ki so osnova za interni razpis OR v DPS.
4. Člen
Za koriščenje OR je pristojna komisija za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za odobritev OR, ki jo
sestavljajo trije specialisti dermatovenerologi iz UKC Maribor. Komisija upošteva normativne
kriterije prizadetosti kože s pomočjo normativnih pomagal BSA, PASI in oceno dermatološkega
indeksa kakovosti življenja bolnika z luskavico, ki so podlaga za napotitev bolnikov na zdravljenje.
II. RAZPIS IN POSTOPEK ZBIRANJA PRIJAV
5. člen
Razpis za OR se objavi na spletni strani DPS z navodili in obrazcem za prijavo. Članom DPS društvo
pošlje obvestilo o razpisu in prijavni obrazec. Vsi bolniki s psoriazo, zainteresirani za OR, pošljejo
izpolnjeno prijavnico s prilogama, do roka določenega v razpisu, na sedež Društva psoriatikov
Slovenije.

Poleg izpolnjene prijavnice bolniki pošljejo tudi zdravniški izvid s priporočilom zdravnika
specialista dermatologa, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev.
Na prijavnici vsak kandidat podpiše zavezo, da v primeru neupravičene predčasne prekinitve
zdravljenja sam poravna nastale stroške.
Društvo vse v razpisnem roku prispele in pregledane vloge za OR pošlje komisiji, najkasneje v petih
delovnih dnevih po preteku roka za zbiranje vlog za OR.
Komisija določi drugi rok za obravnavo vlog, ki so nepopolne oziroma jim manjka izvid specialista
dermatologa.
III. NAČIN IN MERILA KORIŠČENJA OR
6. člen
Komisija se sestane po pridobitvi dokumentacije, prijavnic in zdravniških izvidov in preverja stanje
bolezni in potrebo po izvajanju OR, individualno za vsakega prosilca. Nepopolne vloge se izločijo in
jih komisija ne obravnava.
V kolikor komisija podvomi v verodostojnost priloženih fotokopiranih prilog, lahko od bolnika
zahteva originalne dokumente, ki jih po ogledu vrne.
7. člen
Merila za koriščenje OR so:
▪ zdravstveno stanje število možnih točk od 1 do 5
Merilo zdravstvenega stanja se točkuje od 1 – blažja oblika psoriaze, do 5 točk – huda oblika
psoriaze s spremljajočimi boleznimi (psoriatični artritis).
▪
▪
▪
▪
▪

psoriaza z BSA nad 5 - 1 točka
psoriaza z BSA nad 10 - 2 točki
psoriatični artritis, - 1 točka
posebno huda oblika psoriatičnega artritisa, - 2 točki
posebne oblike psoriaze (psoriaza lasišča, psoriaza dlani in podplatov,
psoriaza v področju spolovila), - 1 točka

Če je več prijavljenih z enakim številom točk, imajo prednost tisti, ki OR še niso koristili oziroma je
od zadnjega koriščenja OR preteklo največ časa. Komisija sestavi listo upravičencev na podlagi
zbranega števila točk. Prednost imajo pacienti z višjim številom zbranih točk.
8. člen
Vrstni red in zdravilišče za OR določi komisija, ki posameznika o tem obvesti z Odločbo izdano po
določilih Zakona o upravnem postopku. Odločbo podpiše vodja tričlanske zdravniške komisije.
Odločitev o zdravilišču in terminu je dokončna oziroma se lahko spreminja le v dogovoru z
društvom in izvajalcem OR.
Pritožbe na odločitev komisije obravnava komisija za pritožbe, ki jo sestavlja predsedstvo Društva
psoriatikov Slovenije na svoji naslednji seji po prejemu pritožbe. Odločitev predsedstva je
dokončna. O odločitvi se pritožnika obvesti z Odločbo izdano po določilih Zakona o upravnem
postopku.

9. člen
Če bolnik OR odpove ali prekine mora takoj pisno obvestiti predsedstvo.
IV. PLAČILO PARTICIPACIJE
10. člen
Za koriščenje OR vsak uporabnik plača participacijo, ki jo določi predsedstvo DPS. Vsak uporabnik
mora participacijo plačati na recepciji nastanitvenega objekta, oziroma kjer se OR izvaja, če
predsedstvo DPS ne odloči drugače. O vsakem zaprosilu za oprostitev plačila participacije odloča
predsedstvo na svoji seji. Prosilec za oprostitev plačila participacije mora poleg pisne prošnje,
predsedstvu dostaviti kopijo davčne odločbe za preteklo leto. Cenzus za oprostitev plačila
participacije določi predsedstvo vsako leto sproti.
11. člen
V kolikor se ugotovi, da je bolnik pri prijavi navedel napačne podatke in s tem pridobil materialna
in druga sredstva, društvo pisno zahteva vračilo sredstev in poravnavo povzročenih stroškov.
Bolnik mora ta sredstva vrniti v roku enega meseca. Zoper kršitelja (člana, nečlana) se poda prijava
kaznivega dejanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zoper člana društva pa se uvede tudi disciplinski
postopek v skladu s 16. členom Statuta Društva psoriatikov Slovenije.
Prav tako je uporabnik dolžan plačati koriščenje OR za vsak dan, če je predčasno zapustil OR.
V kolikor ni s tem Pravilnikom drugače določeno, se pri uveljavljanju tega Pravilnika smiselno
uporabljajo Statut društva DPS in sklepi Predsedstva DPS.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 8 dan po sprejetju na predsedstvu Društva psoriatikov Slovenije dne
11.6. 2019 in se po sprejetju objavi na spletni strani DPS.

Predsednik Društva psoriatikov Slovenije
Jan Koren

