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Na osnovu člana 39.stav 2.tačka 1. Zakona o osiguranju (Sl.List Republike Crne Gore br.78/2006) i člana 21. stav 1.tačka 
9. Statuta Akcionarskog društva „Wiener Städtische“  Podgorica, a nakon razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na 
akte poslovne politike Odbor direktora Akcionarskog društva „Wiener Städtische“  Podgorica, na  sjednici održanoj dana 
10.12.2010. godine donio je sljedeće uslove: 

PPOOSSEEBBNNII  UUSSLLOOVVII  

ZZAA  OOSSIIGGUURRAANNJJEE    UUVVEEĆĆAANNIIHH  RRIIZZIIKKAA    PPOO  TTAARRIIFFII    BB  
  
  

  

OOPPŠŠTTEE  OODDRREEDDBBEE  

  
ČČllaann  11..  

  

PPoosseebbnnii  uusslloovvii  zzaa  oossiigguurraannjjee  uuvveeććaanniihh  rriizziikkaa  ((uu  
ddaalljjeemm  tteekkssttuu::  PPoosseebbnnii  uusslloovvii))  pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  pprriilliikkoomm  
zzaakklljjuuččeennjjaa  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  lliiccaa  oodd  nnaassttuuppaannjjaa  

tteežžee  bboolleessttii  uuzz  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  ((uu  ddaalljjeemm  tteekkssttuu::  
DDooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee)),,  uukkoolliikkoo  ssee  oossiigguurraavvaajjuu  lliiccaa  ččiijjaa  
uummaannjjeennaa  rraaddnnaa  ssppoossoobbnnoosstt  pprreeddssttaavvlljjaa  uuvveeććaann  rriizziikk  

zzaa  oossiigguurraavvaaččaa..  
  
PPoosseebbnnii  uusslloovvii  ssee  pprriimmjjeennjjuujjuu  nnaa  ssvvee  uuggoovvoorrnnee  

ooddnnoossee  uu  sslluuččaajjuu  uuvveeććaanniihh  rriizziikkaa..  
  
PPoosseebbnniimm  uusslloovviimmaa  ssee  uuttvvrrđđuujjuu::  

--  bboolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  jjee  iisskklljjuuččeennaa  mmoogguuććnnoosstt  
zzaakklljjuuččeennjjaa  uuggoovvoorraa  oo  oossiigguurraannjjuu  žžiivvoottaa;;  
--    sslluuččaajjeevvii  uu  kkoojjiimmaa  OOssiigguurraavvaačč  mmoožžee  ooddlloožžiittii  pprriihhvvaatt  
ppoonnuuddee  zzaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee;;  

--  bboolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprriihhvvaatt  ppoonnuuddee  zzaa  sskkllaappaannjjee  
oossiigguurraannjjaa  uusslloovvlljjaavvaa  pprreetthhooddnniimm  lljjeekkaarrsskkiimm  
pprreegglleeddoomm;;  

--  uuvveeććaannjjee  pprriissttuuppnnee  ssttaarroossttii  oossiigguurraanniikkaa  kkoodd  
ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  lliiccaa  oodd  nnaassttuuppaannjjaa  tteežžee  bboolleessttii  
uuzz  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa;;  

--  ddrruuggee  ookkoollnnoossttii  oodd  zznnaaččaajjaa  pprriilliikkoomm  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  
uuggoovvoorrnnoogg  ooddnnoossaa  ssaa  ppoovveeććaanniimm  rriizziikkoomm..    
  

ČČllaann  22..  
  

PPrriimmjjeennoomm  PPoosseebbnniihh  uusslloovvaa  mmoogguu  ssee  oossiigguurraattii  lliiccaa  

ssttaarroossttii  oodd  nnaavvrrššeenniihh  1199  ((ddeevveettnnaaeesstt))  ddoo  nnaavvrrššeennee  7755  
((sseeddaammddeesseettppeettee))  ggooddiinnee  žžiivvoottaa  ččiijjaa  jjee  ooppššttaa  rraaddnnaa  
ssppoossoobbnnoosstt  uummaannjjeennaa  uusslljjeedd  ppoossttoojjaannjjaa  tteežžee  bboolleessttii,,  

ttjjeelleessnniihh  mmaannaa  iillii  nneeddoossttaattaakkaa..  
  
Ako neki oblik uvećanog rizika nije obuhvaćen ovim 
Posebnim uslovima, Osiguravač (ljekar cenzor) će 
izvršiti procjenu datog rizika po analogiji sličnih ili 
srodnih rizika. 
 
Sljepilo ili teško oštećenje vida je stanje uvećanog 
rizika za osiguranje. Po prijavljivanju sljepila ili teškog 
oštećenja vida, pri zaključivanju osiguranja,  

nnaakknnaaddnnoo  nniijjee  mmoogguuććee  ppoo  iissttoomm  oossnnoovvuu  oossttvvaarriittii  
nnaakknnaadduu  zzaa  tteežžuu  bboolleesstt.. 
  

SSTTEEPPEENN  UUVVEEĆĆAANNOOGG  RRIIZZIIKKAA  ZZBBOOGG  BBOOLLEESSTTII  

  
ČČllaann  33..  

 

UU  sslluuččaajjuu  tteešškkiihh  bboolleessttii  kkoojjee  pprreeddssttaavvlljjaajjuu  iizzrraazziittoo  
uuvveeććaannee  rriizziikkee  OOssiigguurraavvaačč  ććee  ooddbbiittii  zzaakklljjuuččiivvaannjjee  
uuggoovvoorraa  oo  oossiigguurraannjjuu  žžiivvoottaa  ii  ttoo  uu  sslljjeeddeeććiimm  sslluuččaajjeevviimmaa::  

11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa,,  kkrrvvii  ii  
hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa  ((kkoorrššttaannee  ssrržžii))::  

--  AAggrraannuulloocciittoozzaa  ((vvrrlloo  uummaannjjeenn  bbrroojj  zzrreelliihh  ggrraannuulloocciittaa  

uu  ppeerriiffeerrnnoojj  kkrrvvii))  
--  AAnneeuurriizzmmaa  mmoožžddaanniihh  aarrtteerriijjaa  ii  vveelliikkiihh  aarrtteerriijjaa  

ssiisstteemmsskkee  cciirrkkuullaacciijjee  ((uurroođđeennoo  iillii  sstteeččeennoo  ppaattoolloošškkoo  

pprrooššiirreennjjee  aarrtteerriijjaa))  
--  AAnnggiinnaa  ppeeccttoorriiss  ((iisshheemmiiččnnaa  bboolleesstt  ssrrccaa))  
--  SSttaannjjee  iizzaa  pprreebboolljjeelloogg  iinnffaarrkkttaa  ssrrccaa  

--  HHrroonniiččnnaa  ssrrččaannaa  ssllaabboosstt  ssaa  zznnaaččaajjnnoo  ssmmaannjjeennoomm  
ffuunnkkcciioonnaallnnoomm  rreezzeerrvvoomm  ((ccoorr  ddeeccoommppeennssaattuumm))  

--  RRaanniijjee  uuččiinnjjeennaa  hhiirruurršškkaa  rreevvaasskkuullaarriizzaacciijjaa  ssrrččaannoogg  
mmiissiiććaa  iillii  bbaalloonn  ddiillaattaacciijjaa  ii  ppoossttaavvlljjaannjjee  sstteennttaa  

--  HHyyppeerrtteennssiioo  aarrtteerriiaalliiss  ((kkrrvvnnii  pprriittiissaakk  iizznnaadd  
118800//112200mmmmHHgg))  

--  AAoorrttiittiittss  ((bboolleesstt  aaoorrttee  ))  ssppeecciiffiiččnnee  iillii  nneessppeecciiffiiččnnee  

eettiioollooggiijjee  ((lluueettiiččnnii,,  TTaakkaayyaassuuoovvaa  bboolleesstt))  
--  AAppoopplleexxiiaa  ((cceerreebbrroovvaasskkuuiillaarrnnii  iinnzzuulltt  ––  ššlloogg))  
--  TTrraannzziittoorrnnii  iisshheemmiijjsskkii  aattaakk  ((TTIIAA))  

--  AArrrrhhyyttmmiiaa  aabbssoolluuttaa  ((iizzrraazziittaa  nneepprraavviillnnoosstt  ssrrččaannoogg  
rriittmmaa))  

--  AArrtteerriioosscclleerroossiiss  cceerreebbrrii  eett//sseeuu  ggeenneerraalliissaattaa  

((uuzznnaapprreeddoovvaallaa  aarrtteerriioosskklleerroozzaa  mmoožžddaanniihh  kkrrvvnniihh  
ssuuddoovvaa  ii//iillii  ssiisstteemmsskkee  cciirrkkuullaacciijjee))  

--  LLeeuukkeemmiijjaa  ii  ddrruuggii  oobblliiccii  mmaalliiggnniihh  bboolleessttii  

hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa  
--  MMiiooddeeggeenneerraattiioo  ccoorrddiiss  iillii  tteežžii  oobblliiccii  ddrruuggiihh  

kkaarrddiioommiiooppaattiijjaa,,  mmiiookkaarrddiittiissaa,,  eennddookkaarrddiittiissaa  iillii  

ppeerriikkaarrddiittiissaa    
--  MMoorrbbuuss  RRaayynnaauudd  ((bboolleesstt  aarrtteerriioollaa  pprraaććeennaa  ssppaazzmmoomm  

ii  bblliijjeeddiilloomm  kkoožžee  nnaa  ppeerriiffeerriijjii))  

--  NNeepphhrrooaannggiioosscclleerroossiiss  ((pprrooggrreessiivvnnaa  
aarrtteerriioosskklleerroottiiččnnaa  ddeeggeenneerraacciijjaa  kkrrvvnniihh  ssuuddoovvaa  
bbuubbrreeggaa))  

  
22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  

ii  ččuullaa::  
--  AAbbuussuuss  ddrrooggaa  ((nnaarrkkoommaanniijjaa))  

--  AAffeekkttiivvnnee  ppssiihhoozzee  ((ddeepprreessiijjaa,,  mmaanniijjaa,,  mmaanniiččnnoo--
ddeepprreessiivvnnaa  ppssiihhoozzaa))  
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--  AAllkkoohhoolliizzaamm  ss  bboollnniiččkkii  ppoottvvrrđđeennoomm  ddeelliirraannttnnoomm  

sslliikkoomm  iillii  oozznnaakkoomm  „„hhrroonniiččnnii““  ((ss  ttjjeelleessnniimm  iillii  
mmeennttaallnniimm  oošštteeććeennjjiimmaa))  

--  CCuusshhiinnggoovvaa  bboolleesstt  ((ttuummoorr  pprreeddnnjjeegg  rreežžnnjjaa  

hhiippooffiizzee))  
--  DDeemmeenncciijjaa  ((pprreesseenniillnnaa,,  AAllzzeehheeiimmeerroovvaa  iillii  PPiicckkoovvaa  

bboolleesstt,,  vvaasskkuullaarrnnee  ddeemmeenncciijjee,,  PPaarrkkiinnssoonnoovvaa  

ddeemmeenncciijjaa,,    HHuunnttiinnggoovvaa  bboolleesstt,,  ppoossttttrraauummaattsskkaa  
ddeemmeenncciijjaa  iittdd..))  

--  EEppiilleeppssiiaa  ((ggeenneerraalliizzoovvaannaa  eeppiilleeppssiijjaa))  

--  DDeemmiijjeelliinniizziirraajjuuććee  bboolleessttii  cceennttrraallnnoogg  nneerrvvnnoogg  
ssiisstteemmaa  ((mmuullttiippllaa  sskklleerroozzaa  ii  sslliiččnnee  bboolleessttii))  

--  MMeennttaallnnaa  rreettaarrddaacciijjaa  ssrreeddnnjjeegg  ii  tteežžeegg  sstteeppeennaa  

((tteežžii  ddeebbiilliitteett,,  iimmbbeecciillnnoosstt,,  iiddiioottiijjaa))  
--  PPaarraallyyssiiss  pprrooggrreessssiivvaa  ((lluueettiiččnnaa  bboolleesstt  cceennttrraallnnoogg  

nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa))  

--  PPaarraallyyssiiss  aaggiittaannss  ((tteežžii  oobblliiccii  PPaarrkkiinnssoonnoovvee  
bboolleessttii))  

--  PPssyycchhoossiiss  ((sshhiizzooffrreenniijjaa,,  ppaarraannooiiddnnaa  ppssiihhoozzaa,,  

oossttaallii  oobblliiccii  ppssiihhoottiiččnniihh  ssttaannjjaa  kkaaoo  ii  tteežžii  oobblliiccii  
ppssiihhooppaattiijjee))  

--  SSyyrriinnggoommyyeelliiaa  ((vvaakkuuooaallaarrnnaa  ddeeggeenneerraacciijjaa  
kkiiččmmeennee  mmoožžddiinnee))  

--  TTaabbeess  ddoorrssaalliiss  ((lleeuuttiiččnnaa  bboolleesstt  zzaaddnnjjiihh  kkoorreennoovvaa  
kkiiččmmeennee  mmoožžddiinnee))  

--  TTeennttaammeenn  ssuuiicciiddii  ((vveerriiffddiikkoovvaannii  ssuuiicciiddnnii  ppookkuuššaajj))  

  
33..  EEnnddookkrriinnoolloošškkee  bboolleessttii  ::  
--  AAddddiissoonnoovvaa  bboolleesstt  ((aaddrreennookkoorrttiikkaallnnaa  

iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa))  
--  DDiiaabbeetteess  iinnssppiidduuss  ((uuzzrrookkoovvaann  cceennttrraallnnoo  iillii  

ppeerriiffeerrnnoo))  

--  DDiiaabbeetteess  iiuuvveenniilliiss  ((mmllaaddaallaaččkkii  ddiijjaabbeetteess  nnaassttaaoo  
pprriijjee  ddvvaaddeesseettee  ggooddiinnee  žžiivvoottaa))  

--  DDiiaabbeetteess  aadduullttuumm  ((ššeeććeerrnnaa  bboolleesstt  ss  pprrvviimm  

jjaavvlljjaannjjeemm  ppoosslliijjee  2200..  ggooddiinnee  žžiivvoottaa)),,  uukkoolliikkoo  ssuu  
pprriissuuttnnee  kkoommpplliikkaacciijjee  bboolleessttii  ((rreettiinnooppaattiiaa,,  
nneeuurrooppaattiiaa,,  aannggiiooppaattiiaa))  

--  KKrreetteenniizzaamm  ((ttjjeelleessnnaa  ii  dduuššeevvnnaa  zzaaoossttaalloosstt  
nnaajjččeeššććee  ppoovveezzaannaa  ss  ddiissffuunnkkcciijjoomm  ššttiittaassttee  
žžlliijjeezzddee))  

--  MMyyxxooeeddeemmaa  ((tteežžii  oobblliiccii  hhiippoottiirreeoozzee))  
--  SSiimmmmoonnddssoovvaa  bboolleesstt  iillii  ddrruuggii  oobblliiccii  

hhiippooppiittuuiittaarriizzmmaa  ((ssmmaannjjeennoo  iillii  uu  ppoottppuunnoossttii  

iizzoossttaalloo  lluuččeennjjee  hhoorrmmoonnaa  hhiippooffiizzee  ss  ppoosslljjeeddiiččnnoomm  
hhiippooffuunnkkcciijjoomm  eennddookkrriinniihh  žžlliijjeezzddaa))  

  
44..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  bboolleessttii  ::  

--  AAIIDDSS  ((sstteeččeennii  iimmuunnooddeeffiicciittaarrnnii  ssiinnddrroomm))  
--  CCiirrrrhhoossiiss  hheeppaattiittiiss  ((cciirroozzaa  jjeettrree))  
--  HHrroonniiččnnii  hheeppaattiittiiss  ((BB,,CC  ii  ddrr..))  

--  HHrroonniiččnnaa  aauuttooiinnuunnaa  uuppaallnnaa  bboolleesstt  ccrriijjeevvaa  ((CCoolllliittiiss  
uullcceerroossaa,,  MMoorrbbuuss  CCrroohhnn  ii  ddrr..))  

--  CCoorr  ppuullmmoonnaallee  ((pplluuććnnoo  ssrrccee))  

--  FFiibbrrootthhoorraaxx  bbiillaatteerraalliiss  ((oobboossttrraannaa  vveezziivvnnaa  
oobblliitteerraacciijjaa  pplleeuurraallnnoogg  pprroossttoorraa))  

--  PPoolliicciissttiiččnnii  eehhiinnookkookk  

--  MMaalliiggnnii  ttuummoorrii  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  ssttaannjjaa  ppoosslliijjee  
ooppeerraattiivvnnoogg  lliijjeeččeennjjaa  

--  LLuuppuuss  eerryytthheemmaattooddeess  

--  MMoorrbbuuss  PPaaggeett,,  rreeuummaattooiiddnnii  aarrttrriittiiss  ii  ddrruuggee  ssiisstteemmsskkee  
bboolleessttii  sskkeelleettaa  

--  PPeemmpphhiigguuss  ((bbuulloozznnaa  ddeerrmmaattoozzaa  rraazzlliiččiittee  eettiioollooggiijjee))  

--  SScclleerrooddeerrmmiiaa  ((pprrooggrreessiivvnnaa  ssiisstteemmsskkaa  sskklleerroozzaa))  
--  DDrruuggee  ssiisstteemmsskkee  aauuttooiimmuunnee  bboolleessttii  
--  VVaarriicceess  ooeessoopphhaaggeeii  ((pprrooššiirreennee  vveennee  jjeeddnnjjaakkaa))  

--  XXeerrooddeerrmmiiaa  ppiiggmmeennttoossaa  ((nnaasslljjeeddnnaa  ppaattoolloošškkaa  
rreeaakkcciijjaa  kkoožžee  nnaa  uullttrraalljjuubbiiččaassttee  zzrraakkee))  

--  HHrroonniiččnnaa  bboolleesstt  pplluuććaa  ((hhrroonniiččnnii  bbrroonnhhiittiiss,,  eemmffiizzeemm  ii  

ddrr..)),,  kkoojjaa  uuzzrrookkuujjee  ssmmaannjjeennjjee  ffuunnkkcciioonnaallnnee  pplluuććnnee  
rreezzeerrvvee    

--  OOssoobbee  kkoojjee  ppoosslliijjee  iinniicciijjaallnnoo  ppoossttaavvlljjeennee  ddiijjaaggnnoozzee  

HHOOBBPP  nniijjeessuu  pprreessttaallee  ddaa  ppuuššee  
--  OObboossttrraannaa  bbuubbrreežžnnaa  ssllaabboosstt  
--  UUrraaeemmiiaa  ((oobboossttrraannaa  bbuubbrreežžnnaa  ssllaabboosstt))  

--  HHyyddrroonneepphhrroossiiss  bbiillaatteerraalliiss  ((oobboossttrraannaa  hhiiddrroonneeffrroozzaa))  
--  NNeeffuunnkkcciioonnaallaann  jjeeddaann  iillii  ddvvaa  bbuubbrreeggaa  iillii  hhiirruurršškkii  

ooddssttrraannjjeenn  jjeeddaann  bbuubbrreegg  uu  ccjjeelliinnii  

--  HHrroonniiččnnii  vveennsskkii  uullkkuuss  ii//iillii  hhrroonniiččnnaa  vveennsskkaa  
iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa  

--  TTrroommbbooeemmbboolliijjsskkee  eeppiizzooddee  iillii  ppoorreemmeeććaajj  
zzggrruuššaavvaannjjaa  kkrrvvii  

--  GGllaauukkoomm,,  oobboolleennjjee  vviiddnnoogg  žžiivvccaa,,  mmaakkuullee  iillii  ddrruuggii  
rraazzlloozzii  kkoojjii  ssvvoojjoomm  pprrooggrreessiijjoomm  mmoogguu  uuzzrrookkoovvaattii  
sslljjeeppiilloo  ((vviiddeettii  ččllaann  22..))  

  
ČČllaann  44..  

  
LLiiccaa,,  oobboolljjeellaa  oodd  aakkuuttnniihh  bboolleessttii  iillii  bboolleessttii  zzaa  kkoojjee  jjee  
pprreeddvviiđđeennoo  ooppeerraattiivvnnoo  lliijjeeččeennjjee,,  ppoo  pprraavviilluu,,  nnee  mmoogguu  
zzaakklljjuuččiittii  uuggoovvoorr  oo  oossiigguurraannjjuu  ddookk  ssee  lliijjeeččeennjjee  nnee  zzaavvrrššii,,  

ooddnnoossnnoo  ddookk  ssee  nnee  uuttvvrrddii  kkoonnaaččaann  sstteeppeenn  ttrraajjnnoogg  
iinnvvaalliiddiitteettaa..    
  

OOddllaaggaannjjee  pprriihhvvaattaa  ppoonnuuddee  ssee  ppoosseebbnnoo  pprriimmjjeennjjuujjee  uu  
sslluuččaajjuu  ppoossttoojjaannjjaa  sslljjeeddeeććiihh  bboolleessttii::  
--  HHyyppeerrtthhrroopphhiiaa  pprroossttaattaaee  ((ppaattoolloošškkoo  ppoovveeććaannjjee  

pprroossttaattee))  
--  IInnccoonnttiinneennttiioo  uurriinnaaee  ((nneemmoogguuććnnoosstt  zzaaddrržžaavvaannjjaa  

mmookkrraaććee))  

--  LLeeppttoossppiirroossiiss  ((lleeppttoossppiirroozzaa--zzaarraazznnaa  bboolleesstt  pprraaććeennaa  
oošštteeććeennjjeemm  uunnuuttrraaššnnjjiihh  oorrggaannaa))  

--  NNeepphhrroolliitthhiiaassiiss  ((bbuubbrreežžnnii  kkaammeennccii)),,  kkoojjii  nnee  uuzzrrookkuujjuu  

ssuubbjjeekkttiivvnnee  tteeggoobbee  
--  SSttrriiccttuurraa  uurreetthhrraaee  ((ssuužžeennjjee  mmookkrraaććoovvooddaa  jjaaččeegg  

sstteeppeennaa))  
--  TTuubbeerrccuulloossiiss  oossssiiuumm  ((aakkttiivvnnaa  kkooššttaannaa  ttuubbeerrkkuulloozzaa))  

--  BBoolleessttii  kkoojjee  zzaahhttiijjeevvaajjuu  ooppeerraattiivvnnii  zzaahhvvaatt  
  
Osiguravač će odložiti prihvat ppoonnuuddee  za određeni 
vremenski period, u slučaju da je lliiccee  kkoojjee  jjee  bbiilloo  
iizzlloožžeennoo  ttrroovvaannjjuu  tteešškkiimm  mmeettaalliimmaa  ((cciinnkk,,  oolloovvoo,,  žžiivvaa,,  ii  
ddrr..))  ii  ddrruuggiimm  hheemmiijjsskkii  šštteettnniimm  mmaatteerriijjaammaa  kkoojjee  zzaahhttiijjeevvaajjuu  

ttaaččnnoo  iissppiittiivvaannjjee  ffuunnkkcciijjee  uunnuuttrraaššnnjjiihh  oorrggaannaa  dostavi 
ponudu za zaključenje Dopunskog osiguranja.  
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NNaajjdduužžii  ppeerriioodd  nnaa  kkoojjii  OOssiigguurraavvaačč  mmoožžee  ooddllaaggaattii  

pprriihhvvaatt  ppoonnuuddee  iizznnoossii  ggooddiinnuu  ddaannaa  rraaččuunnaajjuuććii  oodd  
ddaannaa  kkaaddaa  mmuu  jjee  ppoonnuuddaa  ddoossttaavvlljjeennaa..  
  

ČČllaann  55..  
  
OOssiigguurraavvaačč  mmoožžee  pprriihhvvaattiittii  ppoonnuudduu  zzaa  zzaakklljjuuččeennjjee  

DDooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  uu  sslluuččaajjuu  ppoossttoojjaannjjaa  
ooddrreeđđeenniihh  bboolleessttii  ssaammoo  uuzz    mmiiššlljjeennjjee  lljjeekkaarraa  cceennzzoorraa..  
  

BBoolleessttii  iizz  ssttaavvaa  11..  oovvoogg  ččllaannaa  ssuu::  
  
11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa,,  kkrrvvii  ii  

hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa::  
--  AAnnaaeemmiiaa  aappllaassttiiccaa,,  hhaaeemmoolliittiiccaa  ((mmaallookkrrvvnnoosstt  

uusslljjeedd  nneeddoovvoolljjnnoogg  ssttvvaarraannjjaa  iillii  rraazzaarraannjjaa  ccrrvveenniihh  

kkrrvvnniihh  zzrrnnaaccaa))  
--  HHaaeemmoopphhiilliiaa  ((nnaasslljjeeddnnaa  sskklloonnoosstt  ppoojjaaččaannoomm  

kkrrvvaarreennjjuu  zzbboogg  ppoorreemmeeććaajjaa  zzggrruuššaavvaannjjaa  kkrrvvii))  

--  TTaacchhyyccaarrddiiaa  ((ssrrččaannee  mmaannee))  
--  PPooddaattaakk  oo  bboolluu  uu  ggrruuddiimmaa  ddoo  ppoossttaavvlljjaannjjaa  

ddeeffiinniittiivvnnee  ddiijjaaggnnoozzee  
  

22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  
ssiisstteemmaa  ii  ččuullaa::  
--  DDyyssttrroopphhiiaa  mmuussccuulloorruumm  ((nnaasslljjeeddnnaa  mmiiššiiććnnaa  

ssllaabboosstt))  
--  EEppiilleeppssiiaa  ((žžaarriiššnnaa  ))  
--  HHyyddrroocceepphhaalluuss  ((ppaattoolloošškkoo  pprrooššiirreennjjee  lloobbaannjjsskkiihh  

pprroossttoorraa  iissppuunnjjeenniihh  mmoožžddaannoomm  tteeččnnooššććuu))  
--  MMeennttaallnnaa  iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa  ((lliiccaa  ggrraanniiččnnoogg  

kkooeeffiicciijjeennttaa  iinntteelliiggeenncciijjee,,  llaakkššii  ddeebbiilliitteett))  

--  MMoorrbbuuss  PPaarrkkiinnssoonnii  ((eekkssttrraappiirraammiiddnnaa  bboolleesstt,,  
ttiippiiččnnii  oobblliiccii))  

--  PPssyycchhoonneeuurroossiissii  nnuucclleeaarriiss  ((jjeezzggrroovvnnee  nneeuurroozzee))  

--  PPssyycchhoossyynnddrroommaa  oorrggaanniiccuumm  ((oorrggaannsskkii  uusslloovvlljjeennaa  
mmeennttaallnnaa  ssllaabboosstt))  

--  SSuurrddoommuuttiittaass  ((gglluuvvoonneemmoosstt))  

  
33..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  
--  BBeenniiggnnii  ttuummoorrii  

--  JJeeddnnoossttrraannaa  hhiippeerrtteennzziijjaa  ddoo  ddeeffiinniittiivvnnoogg  
rrjjeeššaavvaannjjaa  pprroobblleemmaa  

--  KKaammeenn  uu  bbuubbrreegguu  kkoojjii  jjee  uuzzrrookkoovvaaoo  tteeggoobbee,,  ddoo  

EESSWWLL  ii  ssppoonnttaannee  eevvaakkuuaacciijjee  iillii  hhiirruurršškkoogg  
uukkllaannjjaannjjaa  

--  NNeejjaassnnee,,  dduuggoottrraajjnnee  ggllaavvoobboolljjee  ddoo  kkoommpplleettiirraannjjaa  
ddiijjaaggnnoossttiiččkkoogg  ppoossttuuppkkaa  

--  BBrroonnhhiijjaallnnaa  ffiissttuullaa  
--  EEhhiinnookkookk  jjeettrree  iillii  pplluuććaa  
--  TTuubbeerrccuulloossiiss  eenntteerriiddiiss  ((ttuubbeerrkkuulloozzaa  ccrriijjeevvaa))  

--  TTuubbeerrccuulloossiiss  ppuullmmoonnuumm  ((ttuubbeerrkkuulloozzaa  pplluuććaa))  
--  TTuubbeerrccuulloossiiss  rreenniiss  ((ttuubbeerrkkuulloozzaa  bbuubbrreeggaa))  
  

ČČllaann  66..  
  

BBoolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprrii  zzaakklljjuuččeennjjuu  DDooppuunnsskkoogg  

oossiigguurraannjjaa    pprriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  ppoovveeććaavvaa  zzaa  1155  ggooddiinnaa::  
  

11..    BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa  ::  

--  IInnssuuffffiicciieennttiioo  aaoorrttaaee  ((iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa  aaoorrttaallnnoogg  uuššććaa))  
--  IInnssuuffffiicciieennttiiaa  mmiittrraalliiss  ((mmiittrraallnnaa  iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa))  
--  HHyyppeerrttoonniiaa  aarrtteerriiaalliiss  ((ppoovveeććaannjjee  kkrrvvnnoogg  pprriittiisskkaa                    

117700--118800//111155  mmmmHHgg))  
--  SSuužžeennjjee  kkrrvvnniihh  ssuuddoovvaa  ddoonnjjiihh  eekkssttrreemmiitteettaa  ((MMoorrbbuuss  

BBuueerrggeerr))  

  
22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  

ččuullaa  ::  

--  OObboossttrraannaa  sslljjeeppooććaa  iillii  oossllaabblljjeenn  vviidd  pprreekkoo  5500%%  ((vviiddeettii  
ččllaann  22..))  

  

33..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  
--  PPoozziittiivvnnaa  ppoorrooddiiččnnaa  aannaammnneezzaa  mmaalliiggnniihh  ttuummoorraa  kkoojjii  

ssuu  oobbuuhhvvaaććeennii  ppoolliissoomm  oossiigguurraannjjaa  

--  AAnntthhrraaccoossiiss  ((bboolleesstt  pplluuććaa  uuzzrrookkoovvaannaa  uugglljjeennoomm  
pprraaššiinnoomm))  

--  SSiilliiccoossiiss  ((bboolleesstt  pplluuććaa  uuzzrrookkoovvaannaa  kkvvaarrccnnoomm  

pprraaššiinnoomm))  
--  HHeerrnniiaa  ddiiaapphhrraaggmmaalliiss  ((ddiijjaaffrraaggmmaallnnaa  hheerrnniijjaa))  
--  MMoorrbbuuss  BBeecchhtteerreeww  ((aannkkiilloozznnii  ssppoonnddiilliittiiss))  
--  PPoollyyppuuss  rreeccttii  ((ppoolliipp  ddeebbeelloogg  ccrriijjeevvaa))  

--  UUllccuuss  jjeejjuunnii  ((ččiirr  ttaannkkoogg  ccrriijjeevvaa))  
--  MMoorrbbuuss  MMeenniieerree  ((MMeenniieerreeoovvaa  bboolleesstt))  
  

ČČllaann  77..  
  

BBoolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprrii  zzaakklljjuuččeennjjuu  DDooppuunnsskkoogg  

oossiigguurraannjjaa  pprriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  ppoovveeććaavvaa  zzaa  1100  ggooddiinnaa::  
  
11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa,,  kkrrvvii  ii  

hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa  
--  AAnnaaeemmiiaa  ppeerrnniicciioossaa  ((mmeeggaalloobbllaassttnnaa  aanneemmiijjaa  

uuzzrrookkoovvaannaa  nneeddoossttaattkkoomm  vviittaammiinnaa  BB1122))  

--  CCllaauuddiiccaattiioo  iinntteerrmmiitteennss  ((ppeerriiooddiiččnnii  bboolloovvii  ii  ggrrččeevvii  uu  
eekkssttrreemmiitteettiimmaa  zzbboogg  ppoorreemmeeććaajjaa  cciirrkkuullaacciijjee))  

--  HHyyppeerrtteennssiioo  aarrtteerriiaalliiss  ((116600--117700//111100  mmmmHHgg))  

  
22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  
ččuullaa::  

--  AAnnaaccuussiiss  bbiillaatteerraalliiss  ((oobboossttrraannaa  gglluuvvooććaa))  
  
33..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  

--  PPoozziittiivvnnaa  ppoorrooddiiččnnaa  aannaammnneezzaa  mmaalliiggnniihh  ttuummoorraa  kkoojjii  
nniijjeessuu  oobbuuhhvvaaććeennii  ppoolliissoomm  oossiigguurraannjjaa  

--  PPoozziittiivvnnaa  ppoorrooddiiččnnaa  aannaammnneezzaa  bboolleessttii  kkoojjee  ssuu  
oobbuuhhvvaaććeennee  ppoolliissoomm  oossiigguurraannjjaa  

--  BBrroonncchhiittiiss  CChhrroonniiccaa  oobbssttrruuccttiivvaa((hhrroonniiččnnii  oobbssttrruukkttiivvnnii  
bbrroonnhhiittiiss))  

--  DDiiaabbeetteess  aadduullttuumm  ((ššeeććeerrnnaa  bboolleesstt  ss  pprrvviimm  jjaavvlljjaannjjeemm  

ppoosslliijjee  2200..  ggooddiinnee  žžiivvoottaa)),,  uukkoolliikkoo  nniijjeessuu  pprriissuuttnnee  
kkoommpplliikkaacciijjee  bboolleessttii  ((rreettiinnooppaattiiaa,,  nneeuurrooppaattiiaa,,  
aannggiiooppaattiiaa))  

--  DDeeaatthheessiiss  uurriiccaa  ((ggiihhtt))  
--  DDiivveerrttiikkuullii  ggaassttrrooiinntteessttiinnaallnnoogg  ttrraakkttaa  
--  MMoorrbbuuss  BBaasseeddooww  ((hhiippeerrttiirreeoozzaa  ss  eeggzzooffttaallmmuussoomm  ii  

ssttrruummoomm))  
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--  OOsstteeoommyyeelliittiiss  rreecciiddiivvaannss  ((ppoonnaavvlljjaannaa  uuppaallaa  

kkooššttaannee  mmaassee))  
--  PPrriirraasslliiccee  uu  ttrrbbuuššnnoojj  ššuupplljjiinnii  ((ppoosslliijjee  uuppaallee,,  

ooppeerraacciijjee))  

--  PPssoorriiaassiiss  ((ppssoorriijjaazzaa))  
--  HHrroonniiččnnii  vveezziikkoouurreetteerraallnnii  rreefflluukkss  ssaa  ppoonnaavvlljjaanniimm  

iinnffeekkcciijjaammaa  bbuubbrreeggaa  

  
ČČllaann  88..  

  

BBoolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprrii  zzaakklljjuuččeennjjuu  DDooppuunnsskkoogg  
oossiigguurraannjjaa  pprriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  ppoovveeććaavvaa  zzaa  55  ggooddiinnaa::  
  

11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa  ::  
--  HHyyppeerrttoonniiaa  eesssseennttiiaalliiss  ((ppoovviiššeenn  kkrrvvnnii  pprriittiissaakk  

115500--116600//110000  mmmmHHgg))  

--  VVaarriicceess  ccrruurriiss  ((pprrooššiirreennjjee  vveennaa  nnoogguu))  kkaaddaa  ssuu  
pprriissuuttnnee  kkaaoo  eesstteettsskkii  pprroobblleemm  ii  nnee  uuzzrrookkuujjuu  
ttrrooffiiččnnee  pprroommjjeennee  kkoožžee  

  
22..          OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  
--            UUllccuuss  vveennttrriiccuullii  sseeuu  dduuooddeennii  ((ččiirr  nnaa  žžeelluuccuu  iillii  

ddvvaannaaeessttooppaallaaččnnoomm  ccrriijjeevvuu))  

--              HHeerrnniiaa  uummbbiilliiccaalliiss  sseeuu  iinngguuiinnaalliiss  ((pprreeppoonnsskkaa  iillii  
ppuuppččaannaa  kkiillaa))  

--              HHyyppeerrtthhyyrreeoossiiss  ((ppoojjaaččaannaa  ffuunnkkcciijjaa  ššttiittaassttee  

žžlliijjeezzddee))  
--              HHyyppootthhyyrreeoossiiss  bbeezz  nnaazznnaakkaa  mmeennttaallnnee  
rreettaarrddaacciijjee  

--              SSttaattuuss  ppoosstt  sspplleenneeccttoommiiaamm  ((ssttaannjjee  ppoosslliijjee  
ooppeerraattiivvnnoogg                                              uukkllaannjjaannjjaa  sslljjeezziinnee))  
  

  
ZZAAVVRRŠŠNNEE  OODDRREEDDBBEE  

  

ČČllaann  99..  
  

  

NNaa  ssvvee  ššttoo  nniijjee  rreegguulliissaannoo  PPoosseebbnniimm  uusslloovviimmaa  
pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  ooddrreeddbbee  OOppššttiihh  uusslloovvaa  zzaa  oossiigguurraannjjee  
žžiivvoottaa  OOssiigguurraavvaaččaa  ii  ppoozziittiivvnnii  pprrooppiissii  kkoojjiimmaa  ssee  

rreegguulliiššee  oovvaa  mmaatteerriijjaa..  
  

ČČllaann  1100..  
  
PPoosseebbnnii  uusslloovvii  ssttuuppaajjuu  nnaa  ssnnaagguu  ii  pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  
ddaannoomm  ddoonnooššeennjjaa..  
  

  
  
  


