Prosimo Vas da OBVEZNO in čim prej vrnete izpopolnjen list zaradi dopolnitve baze podatkov.
Hvala.

VPRAŠALNIK
<body background="images/ozadje.jpg">
Priimek in ime: …………………………….……………..……………………………………………………….
(vpiši podatke, ki so na osebni izkaznici)

Naslov: ..………………………………………………. Številka članske izkaznice: ……………
Telefon: ………………..………….………………… Poštna številka, kraj: ………………………………
Številka kartice ZZZS- OBVEZNO!!!):……………………Podružnica ZMSS: …….………………….………

e-mail naslov:…………………………………………………..
Ali želite prejemati pošto le po elektronski pošti?

DA

Vrsta zaposlitve:
1. delam polni delovni čas
2. delam skrajšani delovni čas
3. delam doma
4. delam po pogodbi
5. ne delam
6. študiram
7. delam polovični delovni čas

Vrsta dohodkov:
1. mesečni osebni dohodek
2. mesečni OD za 4 ure
3. štipendija
4. nadomestilo Zavoda za zaposlovanje
5. pokojnina (starostna, invalidska, družinska)
6. nadomestilo (socialno, preživnine)
7. brez lastnih dohodkov

S kom živiš:
1. živim sam(a)
2. živim s svojo družino
3. živim s sorodniki
4. živim v domu upokojencev
5. živim s tujimi ljudmi

-

NE

Podatki o invalidnosti po EDDS lestvici:
1. 0,00 – 5,5 ( še samostojno gibljivi)
2. 6,0 – 6,5 (gibljivi s pomočjo pomagal)
3. 7,0 – 9,0 (vezan na voziček ali posteljo)

MOJ EDSS JE ______________
Vsako spremembo EDSS takoj z dokumentom
sporočite strokovni službi na Združenje. Ta
podatek se nahaja na izvidu nevrologa.
Vezan(a) na voziček:

DA

NE

Ali ste zaposleni:

DA

NE

Potrebujete osebno asistenco:

DA

NE

OBČASNO

Potrebujem pomoč pri (obkroži):
Kateterizacija

odvajanje

drugo_________________________

OPOMBA (opišite, če potrebujete nego):__________________________________________________

1. OBNOVITVENA REHABILITACIJA preko triažnega pregleda v Termah Topolšica ali v Zdravilišču
Laško (za termin, razen za mesec december, se dogovorite v izbranem zdravilišču sami)–GLEJ NAVODILA!!!
Prijavil(a) bi se
Zdravilišče: _____________________________

Mesec (razen december)
____________________

2. OHRANJANJE ZDRAVJA v Termah Topolšica, Zdravilišču Laško, Zdravilišče Strunjan, Sava Hotels
&Resorts (Terme 3000, Ptujske terme, Terme Lendava, zdravilišče Radenci) (Za termin, se dogovorite
v izbranem zdravilišču sami) :
Prijavil(a) bi se
Zdravilišče: _____________________________

Mesec
_____________________

Potrebujem spremstvo pri OR ali OZ (obkroži):
DA
NE
Vsi, ki boste navedli, da potrebujete spremstvo, morate obvezno na Združenje vložiti pisno prošnjo in v
njej navesti argumente za spremstvo. Vlogo časovno vložite takrat, ko si boste v zdravilišču rezervirali
termin. Na podlagi vloge boste obravnavani na KORV pri ZMSS. Po potrebi boste napoteni na triažo,
kjer bo ugotovljeno vaše dejansko stanje, vključno s potrebo po pomoči.
3. OHRANJANJE ZDRAVJA V LASTNIH OBJEKTIH v Funtani, Barbarigi, Podčetrtku in Ankaranu:
Objekt: ___________________________

Število ležišč ___________ Številka ap.____________

Termin 1: od _________ do __________ 2018

Termin 2: od __________ do _________ 2018

Ali imate in uporabljate skuter?

DA

NE

Ali bodo z vami letovali vaši šoloobvezni otroci?

DA

NE

Ali je vaš obvezni spremljevalec vezan na kolektivni dopust?

DA

NE

Kdaj ste nazadnje koristili ohranjanje zdravja v lastnih objektih?

______________________

4. Želim se udeležiti SKUPINSKE REHABILITACIJE V ANKARANU za težko gibljive neoskrbljene
osebe z MS (zagotovljena je 24 urna nega in delno tudi terapija):
Termin (podčrtaj ali obkroži)
• POMLAD

1 skupina

2 skupina

3 skupina

• JESENI

1 skupina

2 skupina

3 skupina

5. Vključiti se želim v ŠPORTNO - REKREATIVNE AKTIVNOSTI Združenja, in sicer (obkroži):
a. šah
b. plavanje
g. tarok

c. balinanje
d. pikado

e. streljanje z zračno puško
f. športni ribolov

Vaš poverjenik:_________________________________________________

Kraj in datum: _____________________

Podpis: __________________________

N A V O D I L A ZA I Z P O L N J E V A N J E TER POGOJI ZA UDELEŽBO NA
OBNOVITVENI REHABILITACIJI IN OHRANJANAJU ZDRAVJA
1. OBNOVITVENA REHABILITACIJA- NOVOSTI
Obnovitvena rehabilitacija poteka v skladu in v višini s sklenjeno pogodbo ZZZS. V kolikor je
zainteresiranih več kot je predvidena višina sredstev za ta namen, KORV skupaj s triažo
odloči kdo se bo obnovitvene rehabilitacije udeležil, v skladu s kriteriji o zdravstveni
prizadetosti članov (EDSS).
Vsak zainteresirani se prijavi v zdravilišče najkasneje do 25. v mesecu, najmanj šest tednov
pred rokom udeležbe na rehabilitaciji, vendar ne več kot tri mesece v naprej. Ko zdravilišče
obvesti Združenje o nameri članov, KORV in triaža pri Združenju odločita, kdo se bo
rehabilitacije dejansko udeležil in o tem obvesti zdravilišče, le ta pa nato potrdi rezervacijo.
Rehabilitacija se organizira 14 dni za gibljive oz. 19 dni za težje gibljive, stalne uporabnike
invalidskih vozičkov in negibljive uporabnike
• Za obnovitveno rehabilitacijo na Združenje ni potrebno več dostavljati (pošiljati)
dosedanjega obrazca napotitve, temveč je potrebna le pravočasna rezervacija v
zdravilišču
• Zdravstveni izvid se predloži le v primeru spremembe zdravstvene prizadetosti
(spremenjen EDSS)
• Na rehabilitacijo se lahko prijavite za vse mesece v letu, razen decembra
• Zdravilišča izdelajo pravila koriščenja rehabilitacije, kot navedbo možnosti skrajšanja
koriščenja rehabilitacije, zaračunavanja terapij, če se jih član ne bo udeleževal,
oziroma pravočasno odpovedal. Ta pravila mora vsak član upoštevati.
• Za koriščenje obnovitvene rehabilitacije je potrebno na vprašalniku vpisati številko, ki
jo imate na kartici ZZZS ( poudarjena s črno) ter oceno EDSS.
• Obnovitveno rehabilitacijo mora član IZKORISTI V CELOTI (14 oziroma 19 DNI) !
• V zdraviliščih je poskrbljeno ZA DELNO IN CELO NEGO, ki jo v celoti krije Združenje MS
Slovenije.

1. KOT SAMOPLAČNIK S PRISPEVKOM ZDRUŽENJA (potrdilo)
V kolikor želite koristiti program ohranjevanja zdravja s prispevkom Združenja, vpišite želeni
mesec koriščenja in zdravilišče, v katerem želite koristiti program. Program ohranjevanje
zdravja bomo v letu 2018 organizirali v Naravnem zdravilišču Topolšica, Zdravilišču Laško,
Zdravilišču Strunjan, Terme Ptuj, Terme Lendava, Radenci, Terme 3000. Za koriščenje
programa ohranjevanje zdravja s prispevkom Združenja MS Slovenije potrebujete
POTRDILO, ki ga izda strokovna služba na Združenju MS Slovenije. V kolikor bodo planirana
sredstva manjša kot bo razvidna poraba tega program, se bo postopalo pri izboru preko
KORV in triaže s pokazatelji zdravstvene ogroženosti člana(EDSS). Vsak uporabnik tega
programa mora 6 tednov pred predvidenim pričetkom koriščenja rezervirati željeni termin v
izbranem zdravilišču ter v času uradnih ur vsaj 14 dni prej o tem obvestiti Združenje in
pridobiti ustrezno potrdilo. Program lahko v izbranih zdraviliščih koristite preko celega leta,
vendar le do višine sredstev, ki so namenjena za ta program.
1. MS CENTER TOPOLŠICA
Združenje bo prispevalo za penzionske storitve najmanj toliko, kot v letu 2017 (20 €
na dan), vendar za največ 7 dni. Terapije v dogovorjenih okvirih krije ZMSS. (150,00
€ za težko gibljive člane in 105,00 € za gibljive člane in člane s pomagali).
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2. ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Združenje bo prispevalo za penzionske storitve najmanj toliko, kot v letu 2017 (20 €
na dan). Terapije v dogovorjenih okvirih krije ZMSS. (150,00 € za težko gibljive člane
in 105,00 € za gibljive člane in člane s pomagali)
3. KRKA – ZDRAVILIŠČE STRUNJAN, zdravilišče Dolenjske Toplice
Združenje bo prispevalo za penzionske storitve najmanj toliko, kot v letu 2017 (20 €
na dan). Terapije v dogovorjenih okvirih krije ZMSS. (150,00 € za težko gibljive člane
in 105,00 € za gibljive člane in člane s pomagali). Zdravilišče nudi posebne ugodnosti
za člane Združenja in njihove spremljevalce.
4. Zdravilišče Radenci, Terme Ptuj, Lendava, Terme 3000
Združenje bo prispevalo za penzionske storitve najmanj toliko, kot v letu 2017 (20 €
na dan). Terapije v dogovorjenih okvirih krije ZMSS. . (150,00 € za težko gibljive
člane in 105,00 € za gibljive člane in člane s pomagali).

Član si mora najkasneje 14 DNI PRED ODHODOM v zdravilišče PRIDOBITI POTRDILO
ZDRUŽENJA, s katerim bo uveljavljal dogovorjene storitve in popuste.
Potrdila združenje ne bo pošiljalo naknadno v zdravilišče. Potrdilo mora član izkoristiti v
celoti (7 dni).

3. OHRANJEVANJE ZDRAVJA V LASTNIH OBJEKTIH – DRUŽINSKA REHABILITACIJA
je možna za člane in njihove svojce v apartmajih Centra Funtana, v apartmaju v Barbarigi
in v Centru Ankaran po 9 nočitev in v dveh bivalnikih v Termah Olimja, Podčetrtek po 10
dni. Po predhodnem dogovoru s strokovno službo Združenja, se družinska rehabilitacija
lahko plača obročno, vendar največ s 3 obroki. Zadnji obrok mora biti poravnan pred
začetkom koriščenja rehabilitacije oziroma najkasneje do 31.05.2018.
V vprašalnik vpišite objekt, v katerem si želite bivati in dva termina (glavnega - termin 1 in
rezervnega – termin 2) ter število postelj in številko želenega apartmaja. Hkrati izpolnite
tudi dodatna vprašanja, s pomočjo katerih bo komisija lažje razporeja kapacitete.
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C E N I K I za leto 2018
A. CENTER V FUNTANI
Težko gibljivi
P-2 (ap.1)
I-2 (ap.3)
I-1 (ap.4)
OD – DO

Kolona 1
MANSARDA (ap7)
II-2 (ap5)
II-1 (ap6)
OD – DO

04.06.—13.06.
14.06. – 23.06.
24.06. – 03.07.
04.07. – 13.07.
14.07. – 23.07.
24.07. – 02.08.
03.08. – 12.08.
13.08. – 22.08.
23.08. – 01.09.
02.09. – 11.09.
12.09. – 21.09.
22.09. – 30.09.

05.06. – 14.06.
15.06. – 24.06.
25.06. – 04.07.
05.07. – 14.07.
15.07. – 24.07.
25.07. – 03.08.
04.08. – 13.08.
14.08. – 23.08.
24.08. – 02.09.
03.09. – 12.09.
13.09. – 22.09.
23.09. – 30.09.

AP
4 ležišča

152
158
196
268
312
339
339
312
268
191
163
163

Kolona 2

Kolona 3

Kolona 4

mansarda

AP
4 ležišča-pritl.

AP
2-3 ležišča

174
180
218
290
339
372
372
339
284
207
180
180

141
147
174
218
257
262
262
257
218
163
147
147

130
136
152
174
196
187
207
196
174
147
137
137

Opomba: Kratica »ap.« pomeni apartma.
I.

Izbira apartmaja:
a. mansarda - 4 ležišča (ap.7)
b. 4 ležišča (ap.3, ap.5)

c. 4 ležišča pritličje (ap.1)
d. 2-3 ležišča (ap.4, ap.6)

Center Funtana
V objektu je 6 apartmajev, od katerih so 3 prilagojeni za osebe, ki uporabljajo invalidski
voziček. To so apartmaji št. 1 (pritličje, primeren za 4 osebe – v ceniku kolona 3 ), apartma št.
3 (1 nadstropje, primeren za 4 osebe – v ceniku kolona 4) in apartma št. 4 (1 nadstropje,
primeren za 2-3 osebe – v ceniku kolona 1). Trije apartmaji pa so v nadstropju. V objektu je 6
apartmajev. V vsakem je nameščena kuhinja, s hladilnikom in manjšo zamrzovalno skrinjo. V
vsakem apartmaju je tudi televizija in klimatska naprava, ki pa jo je treba doplačati. Apartma
je ob izmenah pospravljen, na voljo je tudi vsa potrebna posteljnina. Pred objektom je
zagotovljen po en parkirni prostor za vsak apartma. V bližini se s svojimi plažami nahajata
dva avtokampa in hotelsko naselje. Kopališče v Kampu je primerno tudi za uporabnike
invalidskih vozičkov, vendar potrebujejo spremstvo. Za dostop v morje je na obali
nameščeno dvigalo, vendar posameznik klub temu potrebuje pomoč spremljevalca. Vstopa
na plažo ni potrebno plačati.
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B. APARTMA BARBARIGA
OD – DO
03.06. – 12.06.
13.06. – 22.06.
23.06. – 01.07.
02.07. – 11.07.
12.07. – 21.07.
22.07. – 31.08.
01.08. – 10.08.
11.08. – 20.08.
21.08. – 30.08.
31.09. – 09.09.
10.09. – 19.09.
20.09. – 29.09.

CENA v €
202
240
268
290
339
394
394
339
306
229
202
196

Apartma v Barbarigi
Barbariga je turistično naselje pred Fažano pri Puli
(Hrvaška). Apartma je v pritličju, s posebnih vhodom,
manjšim vrtom in pokrito teraso. V apartmaju je
nameščena kuhinja z jedilnim kotom in dvema
raztegljivima enosedoma. V Apartmaju je tudi ločena
soba z dvema ležiščema. Apartma je klimatiziran. Vsak,
ki najame apartma, mora le tega ob odhodu počistiti. S
seboj je potrebno prinesti tudi svojo posteljnino (rjuhe,
prevleke za odeje in vzglavnike).
Plaža je oddaljena od apartmaja cca. 300m. Sam
apartma je dostopen za invalidske vozičke, plaža pa ni
primerna.

C. TERME OLIMIJA - PODČETRTEK
BIVALNA ENOTA ZA 4 OSEBE
OD – DO
CENA v €
25.04. – 03.05.
200
03.05. - 13.05.
198
13.05. - 23.05.
198
23.05. – 02.06.
198
02.06. – 12.06.
198
12.06. - 22.06.
253
22.06. – 02.07.
292
02.07. – 12.07.
292
12.07. - 22.07.
292
22.07. – 01.08.
292
01.08. – 11.08.
292
11.08. – 21.08.
292
21.08. – 31.08.
253
31.08. – 10.09.
198
10.09. – 20.09.
198
20.09.– 30.09.
176

Bivalniki v Termah Olimja, Podčetrtek
V Podčetrtku imamo 2 bivalnika. V obeh je možnost
bivanja za 4 osebe. Bivalnika sta primerna za
uporabnike invalidskih vozičkov. V bivalnikih so
nameščene tudi sanitarije s toplo vodo in tušem.
Bivalnika sta klimatizirana, opremljena so z vsem
potrebnim za pripravo hrane. Posteljnina v bivalnikih je
priskrbljena, tako, da ni potrebno prinašati svoje. Za
bivalnika je organizirano tudi končno čiščenje. Bivalnika
sta v kampu iz katerega je dostop do bazenov. Ročno
dvigalo, ki ga uporabljajo težko gibljive osebe, ki so
vezane na invalidski voziček, pa je pri bazenu v hotelu.
V ceni sta vključeni tudi 2 karti za bazen na bivalnik.
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D. CENTER ANKARAN

ap.: 1, 2, 3, 4, 5
ap.: 6, 7, 8, 9, 10, 11
4 ležišča
3 ležišča
OD – DO
OD – DO
€
€
25.04 . – 02.05. 25.04. – 02.05.
253
187
05.05. – 18.05.
05.05. – 18.05.
1 skupina
21.05. – 03.06.
21.05. – 03.06.
2 skupina
06.06. − 19.06.
06.06. − 19.06.
3 skupina
23.06. – 02.07.
24.06. – 03.07.
176
132
03.07. – 12.07.
04.07. – 13.07.
176
132
13.07. – 22.07.
14.07. – 23.07.
242
176
23.07. – 01.08.
24.07. – 02.08.
292
219
02.08. – 11.08.
03.08. – 12.08.
319
240
12.08. – 21.08.
13.08. – 22.08.
319
240
26.08. – 08.09.
26.08. – 08.09.
4 skupina
13.09. – 26.09.
13.09. – 26.09.
5 skupina
30.09. – 13.10.
30.09. – 13.10.
6 skupina
18.10 – 23.10.
18.10. – 23.10.
Podružnica
1.750
23.10. – 28.10.
23.10. − 28.10.
Podružnica
1.750
Za uporabo klime (po želji) je potrebno ob prihodu doplačati 15 € za mali ali 20 € za veliki
apartma za celotni termin.
4 posteljni apartmaji (ap) so: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3 posteljni apartmaji (ap) so: 8, 9, 10, 11.

Center v Ankaranu
Center v Ankaranu ima 11 apartmajev, od tega je 7 apartmajev primernih za 4 osebe in 4
apartmaji za 3 osebe. Center Ankaran je v celoti prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov.
Vsi apartmaji so opremljeni s klimatsko napravo. V vsakem apartmaju je kuhinjska niša,
hladilnik z zamrzovalnikom in TV sprejemnik. Vsi apartmaji imajo zagotovljeno po eno
parkirno mesto. V kolikor prihajate z dvema avtomobiloma, en avtomobil pustite zunaj
varovanega parkirišča objekta COR Ankaran. Pred objektom je bazen, ki je opremljen z
dvigalom za težko gibljive osebe, v bazenu pa so nameščene tudi vodne šobe za masažo
stopal, nog in hrbta. Poleg bazena se nahaja enostezno balinišče.
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OBVESTILA
1. PROGRAM OSEBNE ASISTENCE
Za program osebne asistence smo na sedežu ZMSS pridobili sredstva, tako bo program
izpeljan v istem okviru kot lansko leto, vendar le do konca leta 2018. V letu 2019 bo začel
veljati Zakon o osebni asistenci, katerega izvajanje še ne poznamo podrobno. Prosimo Vas,
da se na prvi strani vprašalnika, v kolikor ste zainteresirani, tudi informativno prijavite.
Vpisali Vas bomo v čakalno vrsto oziroma naredili seznam, ki nam bo v pomoč pri
kandidiranju za sredstva preko javnih razpisov MDDSZ v letu 2019.

2. PRILAGOJENI PREVOZI V ZDRAVILIŠČA
V letu 2018 bomo na Združenju za vse tiste, ki ste uporabniki invalidskih vozičkov in
potrebujete prilagojen prevoz na obnovitveno rehabilitacijo ali na ohranjanje zdravja le tega
na Združenju tudi organizirali. Cena takega prevoza bo sofinancirana s strani Združenja. Za
prevoz se je potrebno predhodno PRIJAVITI IZKLJUČNO NA SEDEŽU ZDRUŽENJA, VSAJ 14
DNI PRED KORIŠČENJEM (ko boste rezervirali termin v zdravilišču), kjer bomo poskušali
organizirati skupinski prevoz, tako da bo doplačilo, ki ga bo moral prispevati vsak posameznik
nižji. V kolikor prevoz ne bo pravočasno odjavljen s strani naročnika, bomo primorani
zaračunati startnino v višini 20,00 €. Vse spremembe se javijo na združenje v času uradnih ur,
oziroma predsednikom podružnic, ki spremembe takoj javijo strokovni službi.

3. ČLANARINE
Letna članarina Združenja multiple skleroze Slovenije za leto 2018 ostaja 25,00 € in se
poravna po položnici. Zaradi lažje evidence članarin Vas prosimo, da pri plačevanju položnic
uporabljate samo sklice na položnicah !!!! V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da Vašega
plačila članarine ne bomo zasledili. Članarino za leto 2018 je potrebno poravnati najkasneje
do 31.1.2018 in sicer obvezno po prejeti položnici. Z neplačilom članarine ne bo možno
koristiti programov Združenja MS Slovenije. Vsi člani, ki so nastanjeni v DSO in tisti, ki
prejemajo socialno pomoč, so oproščeni od plačila članarine. Člani, ki prejemajo socialno
pomoč to izkažejo s veljavno odločbo pristojnega centra za socialno delo (na Združenje se
pošlje fotokopija ali scan odločbe).

4. SKUPINSKA REHABILITACIJA V ANKARANU
V letu 2018 bo v Centru Ankaran organizirana SKUPINSKA REHABILITACIJA, ki je namenjena
predvsem tistim težko gibljivim in negibljivim osebam, ki nimajo spremljevalcev s katerimi bi
lahko koristili naše kapacitete in program družinske rehabilitacije. V času skupinske
rehabilitacije bo v Centru Ankaran poskrbljeno za strokovno nego in za delno – individualno
terapijo.
Rehabilitacija bo ob zadostnem številu prijav potekala v 6 skupinah: 3 pomladi (maja-junija)
in 3 jeseni (septembra-oktobra) in sicer v različnih terminih po 14 dni. COR ima ogrevan
bazen in v času skupin dodatne animacijske aktivnosti. Vse, ki ste zainteresirani za udeležbo
na tej rehabilitaciji prosimo, da to vpišete na prvi list vprašalnika in nam ga čim prej vrnete.
Odgovore potrebujemo za organiziranje in razporeditev zainteresiranih udeležencev.
Skupinske rehabilitacije v Ankaranu se vsak udeleženec lahko v tekočem letu udeleži samo
enkrat. Združenje v celoti krije stroške bivanja, organizirane nege, terapije. Z zneskom, ki
ga prispevate, pa Združenje delno pokrije strošek prehrane na skupinski rehabilitaciji.
Osebe, ki se bodo udeležile skupinske rehabilitacije ne morejo koristiti tudi ohranjanja
zdravja v lastnih objektih (družinske rehabilitacije).
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BARVNI LIST VPRAŠALNIKA VRNITE TAKOJ
OZIROMA NAJKASNEJE DO 23.12.2017 NA NASLOV:

ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE
MAROLTOVA ULICA 14
1000 L J U B L J A N A
VPRAŠALNIK IMATE NA RAZPOLAGO TUDI NA SPLETNI STRANI WWW.ZDRUZENJE-MS.SI

Liste, na katerih so navodila za izpolnitev vprašalnika, cenik, obvestila in posebna obvestila
shranite doma za svojo evidenco.

ZA DODATNE INFORMACIJE SMO DOSEGLJIVI NA TELEFONSKI ŠTEVILKI:

01 / 56 – 87 – 297
VSAK DAN MED 8.00 IN 10.00 URO,
ob torkih pa med 8.00 in 12.00 uro.
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SEZNAM PREDSEDNIKOV PODRUŽNIC Z NASLOVI IN TELEFONSKIMI
ŠTEVILKAMI TER URADNIMI URAMI PODRUŽNIC
PODRUŽNICA

PREDSEDNICA/PREDSEDNIK
BORUT SOBAN
01 LJUBLJANSKA
Borut.soban@gmail.com
ZUPANČIČ ANTONIJA
02 KAMNIŠKO ZASAVSKA zupancic.zvonka@gmail.com
PONGRAC ELIZABETA
03 CELJSKA
celjska.podruznicams@gmail.com
MAJCE DARJA
04 GORENJSKA
Darja. majce@gmail.com
HOČEVAR ANITA
05 DOLENJSKA
anita.hocevar@gmail.com
KRANJC PAVEL
06 NOTRANJSKA
pavel.kranjc@guest.arnes.si
KRETIČ CVETKA
07 MARIBORSKA
kretic.cvetka@gmail.com
JURETIČ IGOR
08 GORIŠKA
igor.juretic@gmail.com
OLIVIO KNEZ
09 OBALNA
obalnapodruznica@gmail.com
VUK RUŽA
10 KOČEVSKA
VRČKOVNIK MATJAŽ
11 KOROŠKA
matjazvrckovnik@yahoo.com
MATAJ ERIKA
12 PREKMURSKA
erikamataj@gmail.com
BRENČIČ MILAN
13 RADGONSKA
martina.brencic@telemach.net
DAMJAN GAŠPARIČ
14 PTUJSKA
msptuj15@gmail.com
HERMAN JOSEF VAN MIDDEN
15 GROSUPELJSKA
Herman.van.midden@gmail.com
ZAJC JOŽICA
16 SAVINJSKO ŠALEŠKA
jocazajc@gmail.com
info@zdruzenje-ms.si
polona@zdruzenje-ms.si
Združenje MS Slovenije
sasa@zdruzenje-ms.si

URADNE URE
vsak torek od 11.30 do 14.30
- tel. 01/565-13-14
vsak četrtek od 12.00 do 14.00
- tel. 051/641-214
vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
- tel. 03/491-54-51
vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
- tel. 040/355-361
vsak četrtek od 13.00 do 15.00
- tel. 07/349-90-36
vsak četrtek od 15.00 do 17.00
- tel. 031- 621-402
vsak torek od 16.00 do 18.00
- tel. 031/785 – 271; 02/2525-223
vsak ponedeljek od 10.00 do 13.00
- tel. 041-250-426
vsak ponedeljek od 16.00 do 18.00
- tel. 08/205-34-70
vsak torek od 8,00 do 11,00
- tel. 01/895-24-05 ;
vsako petek od 13.00 do 15.00
- tel. 031/220 - 427
vsako sredo od 10.00 do 12.00
- tel. 02/532-17-79; 031/720-456
vsak četrtek od 10.00 do 13.00
- tel. 05/995-77-40
Vsak ponedeljek od 10.00 do 12.00
- tel. 051 / 698 – 969
vsak četrtek od 16.00 do 18.00
- tel. 040/490-100
vsako sredo od 9.00 do 12.00
- tel. 031-574-079
vsak dan od 8,00 do 10,00 ,
OB TORKIH MED 8.00 IN 12.00
- tel. 01/568-72-97

Kremesec Andreja- administratorka
Kastelic Simon - upravnik v Ankaranu
Saša Mežek - sociolog
Polona Šmid - sekretarka

Urednica Glasila

Nada Tomanič

nada.tomanic@guest.arnes.si
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PREDLOG 13.10.2017

OBNOVITVENA REHABILITACIJA
PRAVICE, POSTOPEK PRIJAVE IN OBVEZNOSTI KORISTNIKA
Pravice zavarovanca:
Zakon o zdravstvenem zavarovanju v 23. členu: Pravice do zdravstvenih storitev
določa, da je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo
zdravstvenih storitev:
1. v celoti:
- zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih
bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije,
duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in
psoriaze,
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 50. členu opredeljuje, da bo
Zavod skladno s svojim letnim programom zagotovil zavarovanim osebam z
mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, cerebralno paralizo, z najtežjo
obliko generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo in paralitikom ob določeni
funkcionalni okvari možnost udeležbe v skupinski ter njim prilagojeni rehabilitaciji, ki
jo strokovno vodi ustrezna klinika ali inštitut ali drug zdravstveni zavod. Udeleženci
rehabilitacije imajo zagotovljeno sofinaciranje fizioterapije in stroške bivanja, ki ga s
pogodbo določita zavod in organizator skupinske rehabilitacije. V tem programu
zavod določi število dni skupinske rehabilitacije in sredstva za njeno izvajanje v
posameznem letu. V 53. členu je opredeljena pravica zavarovane osebe in se glasi:
Če je zavarovana oseba uveljavila pravico iz 50. in 51. člena pravil, lahko zaradi iste
bolezni ali stanja uveljavi pravico do zdraviliškega zdravljenja šele po preteku dveh
let. Organizatorji pravice iz 50. in 51. člena predložijo poimenske sezname
udeležencev.
Postopek prijave na obnovitveno rehabilitacijo:
Obnovitvena rehabilitacija poteka v skladu in v višini s sklenjeno pogodbo ZZZS. V
kolikor je zainteresiranih več kot je predvidena višina sredstev za ta namen, KORV
skupaj s triažo, tudi z upoštevanjem 53. člena Pravil, odloči kdo se bo obnovitvene
rehabilitacije udeležil, v skladu s kriteriji o zdravstveni prizadetosti članov (EDSS).
Vsak zainteresirani se prijavi v zdravilišče najkasneje do 25. v mesecu, najmanj šest
tednov pred rokom udeležbe na rehabilitaciji, vendar ne več kot tri mesece v naprej.
Ko zdravilišče obvesti Združenje o nameri članov, KORV in triaža pri Združenju
odločita, kdo se bo rehabilitacije dejansko udeležil in o tem obvesti zdravilišče, le ta
pa nato potrdi rezervacijo.
Rehabilitacija se organizira 14 dni za gibljive oz. 19 dni za težje gibljive, stalne
uporabnike invalidskih vozičkov in negibljive uporabnike
• Za obnovitveno rehabilitacijo na Združenje ni potrebno več dostavljati
(pošiljati) dosedanjega obrazca napotitve, temveč je potrebna le pravočasna
rezervacija v zdravilišču
• Zdravstveni izvid se predloži le v primeru spremembe zdravstvene prizadetosti
(spremenjen EDSS)
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• Rehabilitacijo bosta izvajali zdravilišči vse mesece v letu v dogovorjenih
kvotah, razen decembra
• Zdravilišča vam bodo skupaj z potrditvijo rezervacije poslala pravila/obveznosti
koriščenja rehabilitacije, kot navedbo možnosti skrajšanja koriščenja
rehabilitacije, zaračunavanja terapij, če se jih član ne bo udeleževal, oziroma
pravočasno odpovedal. Ta pravila mora vsak član upoštevati.
• Obnovitveno rehabilitacijo mora član IZKORISTI V CELOTI (14 oziroma 19
DNI) !
• V zdraviliščih je poskrbljeno ZA DELNO IN CELO NEGO, ki jo v celoti krije
Združenje MS Slovenije.

Obveznosti koristnika obnovitvene rehabilitacije
Za doseganje kakovostne obnovitvene rehabilitacije je koristnik dolžan:
- Dejavno sodelovati pri izvajanju terapij za krepitev in povrnitev zdravja,
- V času izvajanja OR ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in predlogi
terapij, v katere je ustno privolil,
- Dati pristojnemu zdravniku ob sprejemu vse potrebne in resnične informacije v zvezi
s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo
obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in
njihovem zdravljenju in zdravilih, ki jih uživa,
- Obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki
se pojavijo med izvajanjem OR,
- Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in pravic drugih koristnikov OR ter
zdravstvenih delavcev,
- Spoštovati urnike predpisanih terapij, hišni red in predpisane druge postopke
izvajalcev OR,
- Pravočasno obvestiti izvajalca OR o morebitnem opravičenem izostanku na
terapijah,
-Ob prihodu s podpisom izjave potrditi, da je seznanjen s temi navodili in
dolžino trajanja OR. V primeru, da iz osebnih razlogov, ne bo mogel koristiti
vseh dni odobrene OR, mora to povedati ob prihodu. V nasprotnem primeru je
dolžan v celoti plačati bruto oskrbni dan za vse dni predhodnega odhoda iz
zdravilišča.
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