РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Број: ______________
Датум: __.__.2014. год.

На основу члана 22. Статута Опште болнице Параћин, доносим

У П У Т С Т В О
о употреби и чувању штамбиља лекара
Опште болнице Параћин
1.
Овим Упутством ближе се уређује начин издаваља, руковања, задужења,
чувања и евиденције бројева штамбиља лекара Опште болнице Параћин.
2.
Лекари Опште болнице Параћин којима је додељен »ИД број лекара« од
стране Републичког Фонда за здравствено осигурање и који су овлашћени за
прописивање лекова са позитивне листе и помагала, имају право на штамбиљ.
Право на штамбиљ имају и лекари Опште болнице који немају овлашћење
за прописивање лекова са позитивне листе и помагала.
Штамбиљем лекара оверава се здравствена документација.
3.
Штамбиљ лекара са ИД бројем су елипсастог облика према димензија које
је одредио Републички Фонд за здравствено осиграње.
Штамбиљ за интерно прописивање упута је правоугаоног облика чије су
димензије 50 x 15 мм и израђен је од гуме са дрвеним држачем.
Штамбиљи лекара садрже:
Назив титуле (звање лекара),
Име и презиме лекара,
Назив специјализације и
Број.
4.
Штамбиљ лекара има свој број.
Штамбиљ лекара израђује се код овлашћеног печаторесца.

5.
Лекар који има право на штамбиљ лекара и коме је штамбиљ додељен
лично се задужује са штамбиљем кроз књигу печата Опште болнице Параћин и
дужан је да га чува и рукује њиме у службеним просторијама Опште болнице
Параћин.
6.
Лекар коме је додељен штамбиљ дужан је да га чува и употребљава на
начин који онемогућава неовлашћено коришћење штамбиља.
7.
Служба за правне и економско – финансијске послове – Одељење за
правне и опште послове Опште болнице Параћин, дужна је да води књигу
евиденција о штамбиљима лекара/књига печата. Евиденција о штамбиљима
лекара садржи нарочито:
- број и датум акта на основу којег је штамбиљ набављен, »ИД број
лекара«, отисак штамбиља, број примерака штамбиља и податке о лицу коме је
штамбиљ дат на руковање и чување.
8.
Штамбиљ који је због истрошености или оштећења постао неупотребљив,
или ако је због промене назива или престанка рада постао неодговарајући, мора
се уништити.
Уништавање штамбиља врши комисија коју именује директор Опште
болнице Параћин.
9.
Нестанак или губитак штамбиља оглашава се неважећим у дневном листу
који се штампа на територији Републике Србије. У случају каснијег проналаска,
штамбиљ ће се уништити комисијски.
Нестанак штамбиља са »ИД броjем лекара«,добијен од Републичког Фонда
за здравствено осигурање пријављује се и Републичком Фонду за здравствено
осигурање, надлежној Филијали за Поморавски округ у Јагодини.
10.
Лице задужено за штамбиљ одговара за нестанак штамбиља и дужно је да
сноси трошкове оглашавања штамбиља неважећим, као и трошкове набавке новог
штамбиља.

11.
Одредбе овог Упутства примењују се у погледу начина издавања, руковања,
задужења, чувања и евиденције и на штамбиље осталих лекара Опште болнице
Параћин којим је штамбиљ додељен.
12.

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења.
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
ДИРЕКТОР
др Слађана Васић,
спец.трансфузиологије

