
Врз основа на член 47 став 3 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите 
на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (�Службен весник 
на РМ", бр. 13/96), министерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишуваат медицинските индикации и контраиндикации за 

бањско и климатско лекување на воените инвалиди, траењето на лекувањето, условите, 
постапката и начинот за остварување на бањско и климатско лекување на кое воените 
инвалиди имаат право согласно член 47 од Законот за правата на воените инвалиди, на 
членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (во 
натамошниот текст: Законот). 

 
Член 2 

На бањско и климатско лекување може да се упати воен инвалид кој во текот на 
последната година интензивно е лекуван со современи медицински мерки и средства од 
болеста наведена како индикација во Листата на медицинските индикации и контраин-
дикации за бањско и климатско лекување (во натамошниот текст: Листата), што е отпеча-
тена кон овој правилник и е негов составен дел. 
Кога воениот инвалид е лекуван од повеќе болести, лекарската комисија ќе одлучи 

поради која болест инвалидот треба да се упати на бањскo и климатско лекување. 
 

Член 3 
Бањското и климатското лекување трае 21 ден.  
По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, на воен инвалид, во првата година 

по завршеното болничко лекување по претрпен мозочен удар со фатеност на екстремите-
тите, срцев инфаркт, тежок прелом на `рбетот, долгите коски и големите зглобови, лекарс-
ката комисија може да му одобри бањско и климатско лекување во траење од 30 дена, ако 
таа комисија оцени дека е неопходно подолго бањско и климатско лекување. 

 
Член 4 

На бањско и климатско лекување од определена болест воениот инвалид по правило, 
може да се упати само онолку пати колку што во Листата е пропишан бројот на 
лекувањата од таа болест. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случај на потешко влошување на 

болеста и по спроведеното интензивно лекување со современи медицински мерки и 
средства, воениот инвалид може да се упати на лекување само ако лекарската комисија 
смета дека такво лекување е неопходно и дека пред тоа лекување се исцрпени сите други 
медицински оправдани мерки и средства. 

 
Член 5 

Воениот инвалид може да користи бањско и климатско лекување само еднаш во текот 
на календарската година. 

 
Член 6 

Ha барање на воениот инвалид, предлог за упатување на воениот инвалид на бањско и 
климатско лекување дава избраниот лекар во примарната здравствена заштита (во 
натамошниот текст: лекарот) кај кого воениот инвалид се лекува и кај кого се наоѓа 
медицинската документација за здравствената состојба и за лекувањето на воениот инвалид. 
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Предлог за бањско и климатско лекување се дава на Болесничка листа за бањско и 
климатско лекување на воен инвалид (во натамошниот текст: болесничка листа). 
Образецот на болесничката листа е отпечатен кон овој правилник и е негов составен 

дел (образец бр. 1). 
 

Член 7 
Кога лекарската комисија ќе утврди дека се исполнети условите за бањско и климатско 

лекување, ќе определи специјализирана здравствена организација во која во лекувањето се 
применува и природен фактор, друга здравствена организација во која лекувањето се 
врши претежно со природен фактор, односно организација основана за одмор и 
рекреација и во која во лекувањето се применува природниот фактор (во натамошниот 
текст: лекувалиште). 

 
Член 8 

Лекарската комисија го дава своето мислење по предлогот на лекарот за бањско и 
климатско лекување на воениот инвалид по увидот во медицинската и во друга 
документација за здравствената состојба и лекувањето на воениот инвалид или по 
извршениот преглед на воениот инвалид. 
Мислењето на лекарската комисија по барањето на воениот инвалид за бањско и 

климатско лекување се доставува до подрачната единица во општината, која го известува 
воениот инвалид за наодот на лекарската комисија. 

 
Член 9 

Против мислењето на лекарската комисија воениот инвалид може да изјави приговор 
до комисијата на лекари - вештаци. Приговорот се изјавува во рок од осум дена од денот 
на известувањето за мислењето на лекарската комисија. 

 
Член 10 

Ha воениот инвалид кому му е признато правото на додаток за нега и помош од страна 
на друго лице, може да му се одреди придружник за време на бањското и климатското 
лекување, доколку во лекувалиштето не е обезбедена постојана нега и помош на 
корисниците. 
На неподвижен или тешко подвижен и потполно слеп воен инвалид, лекарската 

комисија му определува придружник за време на користење на бањското и климатското 
лекување. 
Лекарската комисија може на воениот инвалид да му определи придружник само за 

време на заминување на бањско и климатско лекување и враќање назад. 
 

Член 11 
Болесничката листа со која на воениот инвалид му е одобрено бањско и климатско 

лекување, подрачната единица во општината ја доставува во рок од осум дена до 
лекувалиштето означено во болесничката листа. 

 
Член 12 

Ако воениот инвалид од оправдани причини (смртен случај во семејството, болест и 
сл.) е спречен во определениот ден да го почне лекувањето, веднаш го известува 
лекувалиштето што го повикало на лекување. 
Воен инвалид без писмена покана не може да се прими на лекување во лекувалиштето. 
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Член 13 
Воениот инвалид може да го прекине започнатото бањско и климатско лекување во 

случај на смрт на член на потесното семејство и кога е спречен да го продолжи 
лекувањето поради заминување на стационарно лекување или поради виша сила. 
Воениот инвалид ќе го продолжи започнатото лекување во времето за кое ќе се 

договори со лекувалиштето. 
 

Член 14 
За одобрените односно за одбиените барања на воените инвалиди, за упатување на 

бањско и климатско лекување, се води евиденција врз основа на податоците од 
болесничката листа. 
Евиденцијата од став 1 на овој член се води на образецот Картон за бањско и климатско 

лекување на воен инвалид, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел 
(образец бр. 2). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
   Број 12-493/1                                                                                          Министер 

30 август 1996 година                                                                   за труд и социјална политика, 
      Скопје                                                                                          Насер Зибери, с. р. 
 

 
ЛИСТА 

HA МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ И КОНТРАИНДИКАЦИИ  
ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ 

 
А. Бањско лекување 

 
I. ИНДИКАЦИИ 

Бањско лекување во соодветна здравствена организација е индицирано за следните 
болести: 

1. болести на желудникот: 
а) чир на желудникот по рендгенски потврдена санација постигната со медикаментозно  

лекување - двапати во текот на последните пет години; 
б) дуоденален  чир во фаза на клиничка ремисија -двапати во текот на последните пет 

години; 
в) состојба по операција на желудникот и ресекција на цревата - двапати  по 

операцијата; 
2. болести на цревата: 
а) тешки и упорни  форми на колитис, ако е потхранет -двапати во текот на последните 

пет години; 
3.  болести на црниот дроб: 
а) реконвалесцентни состојби  по медикаментозно лекување на акутен  хепатитис - 

двапати по лекувањето; 
б) постхепатитична состојба или хроничен хепатитис со изрaзено растројство на 

функцијата на црниот дроб - двапати во текот на последните пет години; 
в) компензирана цироза на црниот дроб - двапати во текот на последните пет години; 
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4. болести на жолчниот меур и жолчните патишта: 
а) состојба по отстранување на жолчниот меур- двапати по операцијата; 
б) панкреатитис во реконвалесценција и хроничен панкреатитис - трипати во текот на 

последните пет години; 
в) по ресекција на  панкреас - двапати по операцијата; 
5. болести на бубрезите и мочните патишта: 
а) состојба по операцијата на бубрезите и мочните патишта - двапати по операцијата; 
б) уролитијаза со можност за спонтана елиминација - двапати во текот на последните 

пет години; 
6. болести на женските полови органи и дојки:    
 а) хронични воспалителни процеси и состојби по поголеми оперативни зафати 

(uterus,adnexa,  mamma) пo болничкото лекување-трипати во текот на последните пет години; 
7. болести на  локомоторниот апарат: 
а) ревматоиден  артритис со позитивен серолошки наод  - со ревма фактор - секоја 

втора година; 
б) псоријатичен артритис во сите фази  - трипати во последните пет години; 
в) спондилитис анкилопоетика (M.Bechterew )   - секоја втора, година до настапувањето 

на конечни анкилози; 
г) болни состојби предизвикани од  дегенеративни ревматски промени на рбетниот 

столб, зглобовите и локомоторниот апарат (артроза, полиартроза, спондилоза, 
спондилоартроза) - двапати во текот на последните пет години; 
д) деформитети на  `рбетниот столб (кифозис, сколиозис, коксавара, крура-вара итн), 

следени со тешки статодинамички растројства - двапати во текот на последните пет години; 
ѓ) екстраартикуларен ревматизам (тендовагинитис, миозитис, перкартритис, итн.) 

следен со упорни болки, со контрактури и со други функционални испади - еднаш во 
текот на последните пет години; 
е) остеогени, артрогени, миогени и десмогени контрактури, како и декомпензирани 

дископатии пред операција односно по операција еднаш пред, односно по операција; 
ж) ампутациони чкунки во случаи на потешка хипотрофија на мускулите, на развој на 

контрактури и декубитални улцери, кај подготовки за промена на протези - секоја втора година; 
з) состојба по завршено болничко лекување поради тешки кршења на `рбетот, долгите 

коски или големите зглобови - во специјализирани организации - двапати по болничко 
лекување; 

8. болести на метаболизмот и ендокрини болести: 
а) шеќерна болест добро терапевтски урамнотежена - трипати во текот на последните, 

пет години; 
9. болести на периферниот и централниот нервен систем; 
а) невритис, полиневритис, полиневропатиза и невралгија (токсичен, воспалителен, 

метаболичен или травматски) по клиничка обработка и медикаментознатерапија - двапати 
во последните пет години; 
б) фантомска болка, клинички потврдена - двапати во последните пет години; 
в) состојба по оперативен зафат на периферниот и централниот нервен систем - трипати 

по операција; 
г) парези, плегии (моно, хеми, пара) по завршеното болничко лекување - трипати во 

текот на последните пет години; 
д) прогресивна мускулна дистрофија и други миопатии по болничкото лекување  или 

по медикаментозната терапија; 
ѓ). мултипна склероза, сирингомиелија, Паркинсонова болест, по завршена клиничка 

обработка и лекување и посебни препораки за балнеокинези-терапија во специјализирана 
здравствена организација со природен фактор  на лекување-трипати во последните пет години; 
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10.коронарна болест - состојба по оперативни зафати на срцето, на коронарните и 
големите артерии; 
а) состојба по инфаркт на миокардот заради рехабилитација - само во специјализирана 

здравствена организација со природен фактор на лекување - трипати по инфарктот; 
б) состојба по оперативни зафати на срцето, на коронарните и големите крвни садови, 

по завршеното клиничко лекување само во специјализирана здравствена организација со 
природен  фактор на лекување - трипати по операцијата; 
в) манифестни и лабораторски утврдени состојби на ангина пекторис - двапати во 

последните пет години; 
г) хронични прогредиентни опструирачки болести на артеријата на екстремитетите од 

прв и втор степен, конзервативно или оперативно лекување - трипати во текот на 
последните пет години. 

 
II. КОНТРАИНДИКАЦИИ 

Бањско лекување е контраиндицирано за следните болести: 
1. според општата контраиндикација: 
а) сите акутни фебрилни состојби; 
б) сите облици на туберкулози на белите дробови или на други органи, со знаци на активитет; 
в) кахектични и дементни состојби; 
г) состојба по прележано инфективно заболување и пoобемно крварење во траење до 

три месеци; 
д) крвни болести - пернициозна  анемија, тешка анемија, хеморагична дијатеза, 

панмијелофтиза, агранулоцитоза; 
2.болести на желудникот: 
а) чир на желудникот во фаза на еволуција (со рендгенски видлива ниша) ; 
б) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот; 
в) чир на дванаестопрсното црево со компликации (пенетрација, перфорација, 

крварење) или со зачестени кризи на болките;                               
3. болести на цревата :  
    субоклузии;                                      
4. болести на црниот дроб: 
а) цироза на црниот дроб со езофагеални  варикозитети или асцитес (декомпензирана 

цироза на црниот дроб); 
б) апсцес на црниот дроб; 
5. акутни болести на жолчниот меур и жолчните патишта: 
а) камен на жолчниот меур или жолчните патишта; 
б) хидропс на жолчниот меур; 
6. акутни болести на бубрезите и  мочните патишта; 
а) потешки облици на акутен нефритис и субдекомпензирана состојба на бубрезите; 
б) непроодни мочни патишта следени со секундарна инфекција и хидронефроза; 
7. состојба и болести на женските органи: 
а) бременост; 
б) метрорагија; 
8. болести на зглобовите: 
ревматска треска во фаза на еволуција со промени на срцето и без промени на срцето; 
9. болести на периферниот и централниот нервен систем: 
а) потешки органски болести на централниот нервен систем, како што се активни 

воспалителни заболувања, експанзивни процеси, хередидегенеративни  заболувања; 
б) епилепсија, освен при упатување во стационарна здравствена организација со 

природен фактор на лекување; 
в) потешки психози и психопатии; 
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10. болести на ендокриниот систем: 
а) тежок облик на шеќерна болест склон на ацидоза; 
б) други потешки ендоктрини болести (Ѕу Cushing, Mb Simmonds, акромегалија, 

манифестна тетанија и др.); 
11. болести на белите дробови: 
емфизем на белите дробови со респираторна инсуфициенција од потежок степен; 
12. болести на срцето и крвните садови: 
а) валвуларни мани во фаза на еволуција или субдекомпензација; 
б) сите кардиопатии во фаза на субдекомпензација; 
в) други потешки органски болести на срцето, нестабилна ангина пекторис и трети и 

четврти стадиум на опструктивни болести на периферните артерии; 
г) состојба со изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцеребро-

ренални промени; 
13. болести на коските: 
остеоартикуларна туберкулоза. 
 

Б. Климатско лекување на планини и езера 
 

1.ИНДИКАЦИИ 
Климатско лекување на планини и езера е индицирано за следните болести: 
1. болести на  хематопоезните органи: 
а) посилна секундарна анемија по завршеното болничко лекување - двапати по 

завршеното болничко лекување; 
2. неспецифични болести на органите за дишење: 
а) полесни и потешки форми на бронхијална астма-трипати во текот на последните пет 

години; 
б) болести на белите дробови трипати последовно по лекување со хируршка интервен-

ција и со дополнително лекување; 
в) хроничен бронхитис, опструктивен, со потешки и средни вентилациони оштетувања 

- двапати во текот на последните пет години; 
3. болести на ендокриниот систем: 
a) M.Basedow  и хипертиреоза во ремисија постигната со лекување - двапати во 

последните пет години; 
4. психички растројства; 
а) реактивни психонервози со соматски симптоми - како продолжение на болничко 

лекување - двапати во последните пет години; 
5. туберкулоза на белите дробови и на други органи: 
а) излечена туберкулоза на белите дробови или на други органи, смирена со активно 

лекување - двапати во текот на последните пет години; 
б) туберкулоза на белите дробови излекувана со хируршка интервенција и  со 

дополнително  лекување - двапати во текот на последните пет години; 
в) туберкулоза на серозите по исчезнување на сите манифестации на активитет - 

двапати во текот на последните пет години; 
г) туберкулозни заболувања на окото по примената специјална терапија - двапати во 

текот на последните пет години.  
6. ревматска треска во Фаза на рековалесценција - еднаш. 

 
II. КОНТРАИНДИКАЦИИ 

Лекување на планини и езера е контраиндицирано за следните болести: 
1. сите акутни тешки болести придружувани со фебрилитет или без него; 
2. неуспешно лекување на малигни тумори и на нестабилизирани малигни хемопатии; 

 6



3. сите облици на туберкулози на белите дробови и на други органи со знаци на активитет; 
4. нелекувани пернициозни анемии; 
5. кахектични и дементни состојби; 
6. опсесивно - фобични нервози; 
7. облици на акутен нефритис и субдекомпензирани состојби на бубрезите; 
8. непроодни мочни патишта придружувани со секундарна инфекција и хидронефроза; 
9. метрорагија; 
10. сите кардиопатии во субдекомпензирана фаза; 
11. состојби на изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцереброре-

нални промени. 
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