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HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
Margaretska 3, Zagreb 

Zagreb, 19. ožujka 2018. 

Poštovani, 

Već nekoliko mjeseci uzastopce Povjerenstvo za Opća i Medicinsko Tehnička Pomagala odlaže odluku o 

uvođenju pomagala za bezbolno kontinuirano mjerenje glukoze na HZZO listu. Vjerujemo da za to postoje 

i objektivni razlozi, ali se i nadamo da je donošenje konačnog mišljenja i odluke točka iduće sjednice 

Povjerenstva. 

S obzirom na to da se donosi ključna odluka o životu osoba na intenziviranoj terapiji inzulinom, ovim 

putem tražimo da nam se  omogući sudjelovanje na raspravnom dijelu te sjednice pod dotičnom točkom.  

Argumenti za takav zahtjev su brojni i opravdani, a među njima: 

1. Dosadašnja praksa je pokazala da su u nekim sličnim situacijama pacijenti sudjelovati na 

sjednicama Povjerenstva i imali priliku jasno iznjeti svoje potrebe i stavove (npr. oboljeli koji 

koriste stomu u liječenju); 

2. Vjerujemo da se djelatnici HZZO-a, odnosno članovi Povjerenstva, u donošenju odluka rukovode 

interesima i zaštiti prava svojih osiguranika te da su spremni kao djelatnici javne državne institucije 

uzeti obzir njihove argumente; 

3. Naši napori, koji se sada već čine kao teška borba, proizlaze iz potrebe da se unaprijedi skrb i 

poboljša kvaliteta života osobama sa šećernom bolešću u RH i to je naš jedini motiv; 

4. O svakodnevnom provođenju Intenzivirane terapije inzulinom ovisi naš život, čija kvaliteta je 

narušena već samim postojanjem bolesti, a provođenje bezbolnog kontinuiranog mjerenja 

glukoze ga može značajno poboljšati.; 

5. Korist koju korisnici ovakvih tehnologija postižu su brojne, a za nas je najvažnije što će nam 

omogućiti smanjenje straha od pojave hipoglikemija i bolju regulaciju bolesti. Nadamo se da bi 

nam sve to skupa moglo donjeti život sličan i dugotrajan kao u onih koji nisu oboljeli; 

6. Korist koju nudimo HZZO-u su odgovorni pacijenti koji svojim aktivnim sudjelovanjem u 

zbrinjavanju bolesti pomažu učinkovitost zdravstvenog sustava;  

7. Predstavnik pacijenata trenutno nije član Povjerenstva, a mi vjerujemo da je pogled iz 

“perspektive pacijenta” nužan kako bi se stekao kompletan uvid u predmet od strane svih članova 

Povjerenstva. 

U nadi da ćete uvažiti ovaj naš zahtjev predlažemo da tri pacijenta iskusna u korištenju novih tehnologija 

budu gosti na dijelu sjednice u kojem će se ovaj predmet raspravljati. Uvjereni smo kako je ovaj naš zahtjev 

sukladan dosadašnjoj pozitivnoj praksi rada Povjerenstva za opća i medicinsko tehnička pomagala.  

Srdačno Vas pozdravljamo, 

Manja Prašek, predsjednica 

ispred Zagrebačkog dijabetičkog društva 
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