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Zagreb, 25. studenog 2010.  

 
               PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

 
Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) i Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) 
organizirali su 24. studenog 2010. tribinu pod nazivom «Kako unaprijediti opskrbu 
pomagalima?» koja je održana u dvorani  Hrvatskog autokluba HAK, Avenija Dubrovnik 44, 
Zagreb. 
 
Na tribini su, uz predstavnike udruga, sudjelovali  Anka Slonjšak , dipl.oec., pravobraniteljica 
za osobe s invaliditetom, predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: mr.  
Mario Bagat , dr.med., pomoćnik ravnatelja i Daria Ravli ć, dr.stom., Služba za lijekove i 
medicinske proizvode, doc.dr.sc. Miroslav Jeli ć, predstojnik Kliničkog Zavoda  za 
rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb, Tihana Govor činovi ć, mag.pharm., 
predstavnica Hrvatske ljekarničke komore i Ljiljana Luli ć Karapetri ć, dr.med., 
spec.obitelj.med. 
 

Na početku tribine Mensura Draži ć, predsjednica KUZ-a,  objasnila je razloge koji su 
motivirali KUZ i HUPT da zajednički organiziraju tribinu. Glavni povod su izmjene u Pravilniku 
za ortopedska i druga pomagala i predložena Lista ortopedskih i drugih pomagala na kojima 
radi Povjerenstvo za ortopedska i druga pomagala HZZO-a i koji će stupiti na snagu kad 
izmjene budu dovršene. Na tribinu su pozvane udruge pacijenata, predstavnici struke, 
predstavnici HZZO-a i distributeri ortopedske opreme kako bi zajednički prokomentirali 
predložene izmjene i predložili nova rješenja, ukoliko ponuñenima nisu zadovoljni. Manda 
Kneževi ć, predsjednica HUPT-a i ujedno članica Povjerenstva za ortopedska i druga 
pomagala, podsjetila je na prošlogodišnju tribinu koja se  bavila dostupnošću i opskrbom 
ortopedskih pomagala, a Pravilnik je tada doživio brojne izmjene, i to pozitivne.  U nacrtu za 
novi Pravilnik uvrštena su neka pomagala koja su ranije predložena od strane udruga ili 
korisnika što možemo ocijeniti kao pozitivan pomak. Postoji bojazan zbog prijedloga što se 
cijene pomagala snižavaju za 5 %, hoće li isporučitelji po toj cijeni isporučivati pomagala 
barem one kvalitete kao što je bila do sada? 
 
A. Slonjšak  založila se za nužne izmjene u Pravilniku koje će doprinijeti  boljoj kvaliteti 
života osoba s invaliditetom i omogućiti ima veću samostalnost. Pohvalila je suradnju Ureda 
pravobraniteljice  i HZZO-a, ali i istaknula probleme korisnika koji se obraćaju uredu za 
pomoć. To su najčešće problemi kvalitete pomagala, količine, funkcionalnosti, greške u 
izradi, problem rezervnih dijelova. 
 
Mr. M.Bagat , naglasio je da zadnju riječ o Pravilniku im Upravno Vijeće HZZO-a. 
Povjerenstvo je napravilo reviziju popisa pomagala i medicinskih indikacija. U Povjerenstvu 
nisu samo predstavnici HZZO-a već i stručnjaci (ortopedi, predstavnici MZSS-a, Agencije za 
lijekove i medicinske proizvode, predstavnik pacijenata). Novi popis će sadržavati generička 
imena pomagala, kako bi se izbjegle malverzacije. Pravilnik će biti gotov za 10-ak dana, a bit 
će objavljen  javni natječaj na koji će se moći javljati dobavljači. 
  
Doc.dr.sc. M. Jeli ć, smatra da predloženi Pravilnik sadrži dobra rješenja, ali u provedbi u 
praksi postoji niz problema. Kao najveći problem istaknuo je nedovoljnu osposobljenost 
medicinskog osoblja (nije dobro da svaki ortoped može liječiti sve), a posebice tehničkog 



 2 

kadra za koji nisu propisane nužne kvalifikacije (nije propisano tko može raditi u bolnici s 
pacijentima, tko radi u timu itd.). 
 
T. Govor činovi ć osvrnula se na ulogu ljekarni u cijelom tom lancu i dostupnost ljekarnika 
pacijentu. Ljekarnici su zdravstveni stručnjaci, uvijek dostupni korisnicima te za susret s 
njima nije potrebno ugovarati termin.  
 
Dr. Ljiljana Luli ć Karapetri ć, naglasila je da sada obiteljska medicina nema puno problema 
s provedbom u praksi, a putem CEZIH-a na vrijeme su obaviješteni o svim promjenama. 
 

Tribinu je vodila moderatorica Ana Marija Štorga  koja je potaknula sadržajnu raspravu u 
kojoj su upućene pohvale HZZO-u i Povjerenstvu, koje ustrajno radi na dorañivanju 
Pravilnika pri čemu je vidljiva promjena uključivanje u dogovore  korisnika. 
 
Rasprava je  završila preporukama da se pri unošenju izmjena u postupak ostvarenja prava 
na pomagala  i sadržaj lista vodi računa o racionalizaciji troškova i jasnoći uputa u primjeni 
Pravilnika kako bi osiguranici na cijelom području Hrvatske imali isti tretman i dostupnost. U 
raspravi su takoñer  iz nekih udruga iznesene sugestije za uvrštavanje nekih novih pomagala 
kojima su upućene preporuke da uspostave kontakte i iskoriste preporuke stručnog 
medicinskog osoblja. Posebno je naglašena potreba dodatnog educiranja kadrova u svim 
ustanovama koje se bave  zbrinjavanjem i rehabilitacijom osoba koje koriste ortopedska 
pomagala i na koje se Pravilnik odnosi kao i daljnjih temeljitih dogovora svih zainteresiranih 
strana meñu njima i distributera i medicinskog osoblja primarne zaštite. 
Istaknuto je takoñer da bi se ovakve tribine na kojima sudjeluju predstavnici korisnika, 
predstavnici HZZO-a i članovi Povjerenstva i predstavnici isporučitelja trebale održati i u  
županijski centrima radi bolje informiranosti korisnika i drugih sudionika koji sudjeluju u 
propisivanju i odlučivanju o ortopedskim i drugim pomagalima. 
 
Mensura Dražić, predsjednica KUZ-a 
 
Manda Knežević, predsjednica HUPT-a 
 
 
Kontakti: 
Dr.sc. Mensura Dražić, dipl.ing.kem. (098 208855, 01 4572100) 
Manda Knežević (01 3831195) 
 
 


