
 

 

 

 

 

 

Поштовани осигураници, 

 Лечење хипербаричном оксигенацијом представља 

право из обавезног здравственог осигурања, које се остварује 

у складу са Правилником о начину, поступку и индикацијама 

за упућивање осигураних лица на лечење хипербаричном 

оксигенацијом („Службени гласник РС“ број 81/15) који је 

ступио на снагу дана 02.10.2015.године. 

 

ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХИПЕРБАРИЧНОМ 

ОКСИГЕНАЦИЈОМ 

 Лечење хипербаричном оксигенацијом се остварује на 

терет средстава обавезног здравственог осигурања за 

следеће индикације: 

 

 
 

 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
ЛЕЧЕЊЕ ХИПЕРБАРИЧНОМ ОКСИГЕНАЦИЈОМ 
 
Лечење хипербаричном оксигенацијом обезбеђује се у 

следећим здравственим установама: 

 Клиничко-болнички центар Земун 
 Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ 

Зајечар  
 Општа болница Ћуприја 

 Специјална болница за хипербаричну медицину са 

организационим јединицама у Београду и Врњачкој 

Бањи  

 

УПУЋИВАЊЕ НА ЛЕЧЕЊЕ  ХИПЕРБАРИЧНОМ 

ОКСИГЕНАЦИЈОМ 

 

Упућивање на лечење хипербаричном оксигенацијом врши 

изабрани лекар на основу мишљења три лекара надлежне 

здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите 

којим се предлаже лечење хипербаричном оксигенацијом као 

и потребан број третмана. 

 

Изабрани лекар упућује осигурано лице на лечење 

хипербаричном оксигенацијом у једну од четири наведене 

здравствене установе, а која је најближа месту становања 

осигураног лица. 

 

 

У случају да се осигурано лице упућује у здравствену установу 

која је ван подручја матичне филијале неопходна је 

сагласност надлежне лекарске комисије. 

 

 

Имајући у виду да се лечење хипербаричном оксигенацијом 
спроводи према предложеном броју третмана, уколико се у 
току лечења осигураног лица хипербаричном оксигенацијом, 
постигну очекивани резултати и ако се продужетком лечења, 
односно бројем третмана хипербаричном оксигенацијом ти 
резултати могу побољшати, осигураном лицу се обезбеђује 
продужетак лечења.  
Продужетак лечења се обезбеђује на основу мишљења три 

лекара здравствене установе терцијарног нивоа здравствене 

заштите којa је дала предлог за лечење хипербаричном 

оксигенацијом и сагласности надлежне лекарске комисије, 

који  службеним путем прибавља здравствена установа у којој 

се осигурано лице налази на лечењу. 

 
УПУЋИВАЊЕ НА ЛЕЧЕЊЕ ХИПЕРБАРИЧНОМ 
ОКСИГЕНАЦИЈОМ ЗА ВРЕМЕ СТАЦИОНАРНОГ ЛЕЧЕЊА 
 
 У случајевима када је здравствено стање осигураног лица 

такво да у току стационарног лечења захтева и лечење 

хипербаричном оксигенацијом, а здравствена установа у којој 

се осигурано налази на стационарном лечењу не може да 

пружи услуге хипербаричне оксигенације на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, обавезна је да осигураном 

лицу обезбеди такво лечење у здравственој установи у којој 

се обезбеђује здравствена услуга хипербаричне оксигенације 

на терет средстава обавезног здравственог осигурања. 

 

 

У наведеном случају упућивање се врши на основу интерног 

упута здравствене установе код које се осигурано лице налази 

на стационарном лечењу, а који садржи образложен налаз и 

мишљење три лекара одговарајуће специјалности о потреби 

лечења хипербаричном оксигенацијом, као и предлог 

потребног броја третмана, уз који се доставља и фотокопија 

упута изабраног лекара за стационарно лечење. 

Ако се осигурано лице налази на стационарном лечењу у 

здравственој установи ван подручја матичне филијале, 

здравствена установа у којој се осигурано лице налази на 

стационарном лечењу дужна је да службеним путем прибави 

и оцену надлежне лекарске комисије за лечење осигураног 

лица хипербаричном оксигенацијом у здравственој установи у 

којој се обезбеђује здравствена услуга хипербаричне 

оксигенације. 

• Акутно тровање CO

• Сепса

• Гасне емболије

• Гасна гангрена

• Краш синдром

• Компромитовани трансплантати

• Остеомијелитис

• Опекотине II и III степена на више од 30% укупне 
површине тела

• Дијабетичне ангиопатије, уз доплер-сонографски 
или ангиографски налаз којим се  потврђује  
постојање стенотичних промена у великим 
артеријама

• Незарастајуће ране (исхемија IV степена, 
иреверзибилне промене, гангрена, ulcus cruris)

ИНДИКАЦИЈЕ

МИШЉЕЊЕ ТРИ 
ЛЕКАРА НАДЛЕЖНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ 

ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

УПУТ ИЗАБРАНОГ 
ЛЕКАРА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛЕЧЕЊЕ 

ХИПЕРБАРИЧНОМ ОКСИГЕНАЦИЈОМ 

Стационарна 

здравствена 

установа 

ХИПЕРБАРИЧНА 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЈА 

 

Изабрани 

лекар 

 


