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Predmet: Upit o procjeni etičnosti i zakonitosti Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
ortopedskim i drugim pomagalima (NN 40/2019) i Indikacija za primjenu broj 306, Pravilnika o 
ortopedskim i drugim pomagalima – dostavlja se  
 
Poštovana gospođo Katić Bubaš,  
Obraćam Vam se kao Povjerenici za etiku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, sa zamolbom da 
mi pomognete razriješiti etičku dilemu oko primjene   Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 40/2019) i Indikacija za primjenu broj 306, Pravilnika o 
ortopedskim i drugim pomagalima – obavijest, daje se koju je Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje uputio svim liječnicima primarne zdravstvene zaštite, svojim Regionalnim službama/ 
Područnim uredima i ugovornim partnerima. Primio sam upit nekoliko pacijenata, pa Vas molim da 
mi pomognete razjasniti dilemu.  
U oba dokumenta koja spominjem, sporan je odjeljak:  
„Bolnički doktor specijalist koji postavlja indikaciju za pomagalo, obavezan je uz specijalistički nalaz 
priložiti i ispisani dokument kojim se potvrđuje da je osigurana osoba registrirana na mrežnoj domeni 
za praćenje ishoda liječenja. Obaveznu evaluaciju primjene pomagala obvezan je provoditi i 
evidentirati na mrežnoj domeni za praćenje ishoda liječenja: – bolnički specijalist koji je dao 
preporuku za pomagalo ili specijalist endokrinolog/dijabetolog iz druge zdravstvene ustanove uz 
suradnju s ustanovom u kojoj je dana preporuka za pomagalo: prvi put nakon 2 tjedna od početka 
korištenja pomagala, a zatim u intervalima od jednog, tri, šest i 12 mjeseci. Za nastavno propisivanje 
pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovnom koje bolnički 
specijalist daje preporuku, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama i evidenciji podataka na 
mrežnoj domeni.“  
Zašto je taj odjeljak sporan? Zato što se ni u jednom trenutku ne navodi naziv mrežne domene za 
praćenje ishoda liječenja, tko je vlasnik mrežne domene, koji će se sve podaci prikupljati i kako će 
se njima raspolagati. Jednako kao ni tko je, uz vlasništvo nad mrežnom domenom, vlasnik 
prikupljenih podataka i kako će ih dijeliti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  
Nigdje se ne spominje Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, niti Informirani pristanak pacijenta na 
upis njegovih medicinskih i zdravstvenih podataka u bazu podataka na mrežnoj domeni ( za sad 
bezimenoj). Također nije jasno koji je to „ispisani dokument kojim se potvrđuje da je osigurana osoba 
registrirana na mrežnoj domeni za praćenje ishoda liječenja“, tko ga izdaje, tko ga ovjerava…   
Ne mogu se ne upitati, hoće li se uvažiti mišljenje liječnika specijalista o potrebi nastavka propisivanja 
pomagala ukoliko pacijent odbije unos svojih medicinskih i zdravstvenih podataka u  mrežnu 
domenu,  jer ni jedno liječenje ne smije biti uvjetovano pristankom pacijenta na dijeljenje svojih 
podataka osim sa svojim liječnikom.  
S obzirom na navedene dvojbe, lijepo Vas molim hitni odgovor, jer bih želio umiriti pacijente koji se 
osjećaju ucijenjeni  i daljnje širenje panike.  
Srdačno, s poštovanjem 
                                                                                             Za KUZ, predsjednik:  
                                                                                             Ivica Belina, prof. edukac. reh.  


