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PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE U LIPNJU 2022.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA
ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU
(4. dio)
(Nastavak iz prošlog broja)
U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti usluge liječenja
akutnih bolesti plaćaju se prema dijagnostičko-terapijskim skupinama (DTS), odnosno danima bolničkog
liječenja (DBL) za kronične bolesti. Usporedimo li
broj dana bolničkog liječenja za akutne bolesti s
brojem slučajeva može se zaključiti da je prosječno
trajanje bolničkog liječenja za akutne bolesti zadržano na istoj razini kao i prethodne godine i iznosi
6,7 dana jer su i dani i slučajevi bolničkog liječenja
povećani za gotovo isti postotak. Prosječnotrajanje
liječenja za kronične bolesti u danima ima blagi
trend smanjenja, zbog toga što je broj slučajeva u
blagom povećanju, a broj dana u smanjenju te u
promatranoj godini iznosi 21,25 dana (21,58 dana
u 2020. godini) po slučaju.
U 2021. godini zaključeni su ugovori sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Sukladno Mreži javne
zdravstvene službe ugovoreno je 12.767 postelja
za liječenje akutnih bolesti kao i prethodne
godine, dok je za produženo liječenje ugovoreno
1.305 ili 15 postelja manje (1.320 u 2020. godine).
Za liječenje kroničnih bolesti ugovoreno je 23
postelja više i sada iznosi 6.419 postelja.

Primarna
zdravstvena zaštita
Troškovi primarne zdravstvene zaštite izvršeni
su u iznosu od 4.484.468.501 kunu što je 5,38%
više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

ili 17,07% ukupnih rashoda zdravstvene zaštite u
obveznom zdravstvenom osiguranju. Strukturu ovih
troškova čine troškovi ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 3.328.476.368
kuna, troškovi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza u iznosu od 942.470.464 kune te
zdravstvene njege u kući u iznosu od 175.320.653
kune. Troškovi posebnog dodatka na plaće zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iskazani su
u visini od 38.201.016 kuna.
Primarna zdravstvena zaštita ugovara se za ukupno 15 djelatnosti. Za svaku djelatnost utvrđuje
se godišnja vrijednost standardnog tima prema
propisanim standardima vezanim uz kadrovsku
strukturu tima, tehničke i prostorne standarde te
ostale standarde utvrđene za obavljanje zdravstvene
djelatnosti. U četiri osnovne djelatnosti PZZ - opća
obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske
djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna), utvrđuje se hladni pogon
i glavarina kao temeljni (fiksni) prihod ordinacije
te dodatni prihod prema mogućem izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP), uz vrednovanje ispunjenih kriterija učinkovitosti i kvalitete
te ugovorenih dodatnih mogućnosti.
Tako je u 2021. godini ugovoreno 2.336 timova
opće/obiteljske medicine (2.325 u 2020.), 283 tima
zdravstvene zaštite predškolske djece, 278 timova zdravstvene zaštite žena, 2.071 tim dentalne
zdravstvene zaštite (polivalentne), 157 timova u
djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 139 timova laboratorijske dijagnostike na PZZ razini, 870
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sestara patronažne zdravstvene zaštite i 103 tima
higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite. Za
zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije
i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovoreno je
45 timova a za djelatnost javnog zdravstva 37 timova. Djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21
županijskim zavodom za hitnu medicinu, a ugovara
se u skladu s Mrežom hitne medicine. Ugovoreno
je 692 tima T1 i 205 timova T2 kao i 27 timova pripravnosti. Za pružanje zdravstvene njege u kući
sklopljeni su ugovori s ugovornim partnerima za
1.280 medicinskih sestara (1.252 u 2020.), dok je u
djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 43 koordinatora za palijativnu skrb i 34 mobilna palijativna
tima. U djelatnosti medicine rada ugovoreno je 149
timova (160 u 2020. godini).
Prema raspoloživim podacima upisanih od strane
ugovornih partnera preko aplikacije CEZIH, nakon
velikog pada broja posjeta pacijenata u 2020. godini (zbog strogih epidemioloških mjera i u jednom
kratkom razdoblju primanja samo hitnih slučajeva),
broj posjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bilježi
rast po svim vrstama zdravstvene usluge. Tako je u
ordinacijama primarne zdravstvene zaštite tijekom
2021. godine evidentirano 57.264.328 posjeta, što
je povećanje od 12,35%. Najveći broj posjeta je u
općoj/obiteljskoj medicini i to 47.222.886 što je povećanje od 11,40% u odnosu na prethodnu godinu.
Isti trend povećanja je i u dentalnoj zdravstvenoj
zaštiti, zdravstvenoj zaštiti žena, zdravstvenoj zaštiti
predškolske djece i preventivno odgojnih mjera za
zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, ali
sa znatno manjim brojem udjela u ukupnom broju
posjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
U 2021. godini izdano je 66.606.333 recepta
ili 1,74% više te je ovjereno 1.210.201 potvrda za
ortopedska i druga pomagala ili 1,88% više. Prema
broju isplaćenih putnih naloga za putne troškove
vezano uz korištenje zdravstvene zaštite, s obzirom
na veliki pad od 30% u prethodnoj godini i rast od
2,34% ili 554.945 isplaćenih putnih naloga u 2021.
godini, vidimo da osigurane osobe još uvijek ne
putuju na preglede u druge zdravstvene ustanove kao što su to činili u 2019. godini kada je bilo
788.893 isplaćenih putnih naloga. Broj isplaćenih
pomoći za novorođeno dijete iznosi 36.216 isplata
ili 1,75% više nego u 2020. godini.

Lijekovi na recepte
Za lijekove na recepte utrošeno je 4.319.163.024
kune ili 4,56% više nego u istom razdoblju prethodne godine kada su lijekovi na recepte iznosili
4.130.795.015 kuna. Naime, ovaj trošak predstavlja
iznos zaprimljenih računa u 2021. godini, međutim,
zbog nedostatnih prihoda tijekom godine, plaćanje
lijekova na recepte bilo je usporeno te je uz pomoć
dodatnih sredstava iz proračuna plaćanje obveza
za lijekove do kraja godine svedeno u prihvatljive
okvire imajući na umu da su početkom godine prvo
podmirene obveze iz prethodne godine u iznosu
od 400 mil. kuna.
Tijekom 2021. godine na osnovi mišljenja Povjerenstva za lijekove HZZO-a, Upravno vijeće HZZO-a
donijelo je osam odluka vezanih uz stavljanje lijekova
na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a. Na
obje liste lijekova uvrštena su ukupno 292 nova
pakiranja, od čega 261 na osnovnu i 31 na dopunsku
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listu lijekova, pri čemu su 176 pakiranja generičke
paralele, odnosno dodatni oblici već postojećih
lijekova na listi, a 34 lijeka u 53 pakiranja su novi
lijekovi s novom djelatnom tvari.
Sukladno Pravilniku o mjerilima za stavljanje
lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja
cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o
njima („Narodne novine“, broj 33/19. - u daljnjem
tekstu: Pravilnik), HZZO provodi postupke stavljanja lijekova na liste lijekova i utvrđuje iznos koji će
HZZO za lijekove plaćati iz sredstava obveznoga
zdravstvenog osiguranja. Tijekom godine provedeni
su redovni postupci usklađivanja cijena lijekova
koji su već na listama lijekova:
- provedeno je usklađivanje cijena svih lijekova s
lista lijekova HZZO-a s cijenama lijekova izračunatih
u postupku godišnjeg izračuna cijena lijekova kojeg
je proveo HALMED. Snižene su cijene originalnih
pakiranja lijekova, najvećim dijelom za lijekove koji
nemaju svoje generičke zamjene
- kontinuirano se provodi usklađivanje cijena
lijekova namijenjenih za primjenu u bolničkim
zdravstvenim ustanovama;
- provedeno je usklađivanje cijena lijekova koji
se propisuju na recept HZZO-a kroz referentne terapijske skupine i podskupine (primjena liste lijekova
od 24.12.2021. godine).
Navedenim postupcima usklađivanja procijenjeno je da će se postići ušteda na troškovima za
lijekove koji se propisuju na recept.

Posebno skupi lijekovi
Za posebno skupe lijekove utrošeno je
2.499.785.892 kune, što je 12,64% više od istih izdataka u 2020. godini kada su iznosili 2.219.344.031
kunu.
Navedeni je porast troškova, odnosno plaćanja
HZZO-a za posebno skupe lijekove očekivan, s obzirom da se na Popisu posebno skupih lijekova nalaze
inovativni i skupi lijekovi, od kojih treba istaknuti
iznimno skupu imunoterapiju i gensku terapiju
koja je stavljena na liste lijekova nedavno te da se
svake godine proširuje popis s dodatnim novim
lijekovima i povećava se opseg indikacija u kojima
se lijekovi s tog popisa primjenjuju i financiraju s
posebne pozicije namijenjene za skupe lijekove, a
sve s ciljem kako bi se uz primjenu novih pametnih
lijekova ostvarili bolji ishodi u liječenju bolesti (dulje
preživljavanje i produženo vrijeme do progresije
bolesti, manje nuspojava, bolja kvaliteta života i
td.). Međutim, uz primjenu novih lijekova i u novim
indikacijama, zbog produljenja vremena primjene samih lijekova, zbog više linija liječenja jedne
bolesti te sve većeg broja bolesnika koji se duže
liječe od neke bolesti, porast troškova na poziciji
lijekova je neizbježan. Dodatno treba napomenuti
da se, zbog kasnog otkrivanja bolesti, bolesnicima
vrlo često terapija skupim lijekovima započinje u
poodmakloj fazi maligne bolesti, na što HZZO ne
može direktno utjecati, a što sve dodatno vodi prema
većim troškovima za lijekove koji se primjenjuju
kod takvih bolesnika.
Za sve lijekove koji se nalaze na popisu
posebno skupih lijekova, HZZO ima sklopljene financijske ugovore s nositeljima odobrenja za stav-

ljanje lijeka u promet (u daljnjem tekstu: nositelji
odobrenja) o načinu financiranja troškova lijekova.
Kroz različite modele financijskih ugovora, HZZO
nastoji troškove na poziciji za posebno skupe lijekove
smanjiti, a što se ostvaruje kroz ugovorne obveze
koje HZZO ugovori s nositeljima odobrenja i to na
način da se ili isporučuju lijekovi prema bolničkim
zdravstvenim ustanovama bez da taj trošak tereti
HZZO, odnosno bolničke zdravstvene ustanove ili
se financijski HZZO-u uplatama u novčanom iznosu nadoknađuje nastali trošak za posebno skupe
lijekove.
Tako su, sukladno ugovornim obvezama, nositelji
odobrenja u 2021. godini HZZO-u izvršili povrat u
ukupnom iznosu od 406,6 milijuna kuna direktnom
uplatom novčanih sredstava na račun HZZO-a. Osim
povrata u novcu, HZZO je za dio lijekova s popisa
posebno skupih lijekova imao ugovorenu obvezu tzv.
povrata u lijeku, a kojeg nositelji odobrenja, preko
ovlaštenih veledrogerija, imaju obvezu isporučiti
ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama.
Tako su nositelji odobrenja isporučili do kraja 2021.
godine lijekova u vrijednosti 29,6 milijuna kuna,
čime je HZZO ostvario dodatnu uštedu na poziciji
za posebno skupe lijekove.
Dodatno treba napomenuti da je HZZO ostvario i prihod od nositelja odobrenja za lijekove u
iznosu od 162 milijuna kuna, a koji se odnosi na
uplate koje su nositelji odobrenja izvršili HZZO-u
na temelju izvršenja ugovornih obveza utvrđenih
u financijskim ugovorima za lijekove koji jesu na
listi lijekova HZZO-a, ali nisu na popisu posebno
skupih lijekova te na osnovi naknade za stavljanje
lijekova na listu lijekova.
Tijekom 2021. godine na popis posebno skupih
lijekova stavljeno je 13 novih lijekova u 17 pakiranja,
a dodane su i nove indikacije u kojima se lijekovi
mogu primjenjivati na teret sredstava izdvojenih
za posebno skupe lijekove, čime je osiguranim osobama HZZO-a dostupniji veći broj lijekova koji se
za potrebe liječenja u cijelosti primjenjuju na teret
sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ortopedski
uređaji i pomagala
Za ortopedska i druga pomagala utrošeno je
900.797.459 kuna, što predstavlja porast od 5,53%
u odnosu na prethodnu godinu s udjelom u strukturi ukupne zdravstvene zaštite od 2,90%, od čega

je za inzulinske pumpe utrošeno 1.722.478 kuna
(1.273.123 kune u 2020. godini).
Postupak stavljanja pomagala na liste pomagala HZZO-a, kao i mjerila za određivanje cijena
pomagala koja se predlažu za stavljanje ili su već
stavljena na osnovnu i dodatnu listu pomagala,
utvrđeni su Pravilnikom o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu
listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja
cijena ortopedskih i drugih pomagala („Narodne
novine“, broj 69/19. i 81/20.) i Pravilnikom o mjerilima
za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu
i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za
određivanje cijena medicinskih proizvoda („Narodne
novine“, broj 5/19.; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Tijekom 2021. godine na osnovi mišljenja Povjerenstva za opća medicinsko - tehnička pomagala
i Povjerenstva za ortopedska pomagala HZZO-a,
Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluku o stavljanju
na osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala
šest potpuno novih pomagala, a na dodatnu listu
su stavljena dva potpuno nova pomagala.
Na liste pomagala stavljeno je 87 različitih istovrsnih pomagala, 16 pomagala nove generacije
te je provedeno 13 izmjena i dopuna standarda i
indikacija/smjernica pomagala na listama pomagala
HZZO-a. Navedenim postupcima omogućena je
veća dostupnost i mogućnost izbora velikog broja
suvremenih pomagala od strane osiguranih osoba
kao i praćenje modernih tehnologija i stručnih preporuka koje vode poboljšanju zdravstvenog stanja
osigurane osobe te pridonose efikasnijoj terapiji.
Krajem 2021. godine sukladno Pravilniku proveden
je i postupak usklađivanja cijena pomagala.
Bilježi se trend porasta potrošnje financijskih
sredstava za ortopedska i druga pomagala s tendencijom daljeg rasta. Razlog tome prvenstveno
leži u porastu volumena potrošnje iz epidemioloških
razloga (porast broja osiguranih osoba starije životne
dobi, trend starenja populacije) i veće incidencije
obolijevanja od kroničnih i drugih nezaraznih bolesti, a koje posljedično zahtijevaju trajnu opskrbu
ortopedskim i drugim pomagalima na teret sredstava HZZO-a), kao i zbog permanentnog ulaganja
HZZO-a u dostupnost novih pomagala, suvremenih
tehnologija osiguranim osobama HZZO-a.
Tijekom 2021. godine ovjereno je 1.210.201 potvrda za ortopedska i druga pomagala ili 1,88% više
od 2020. godine kada je ovjereno 1.187.830 potvrda.
(Nastavak u idućem broju)
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Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Direkcija
Margaretska 3, 10000 ZAGREB
www.hzzo.hr
Za nakladnika: ravnatelj Lucian Vukelić, dr. med. spec.
Urednice priloga: Veronika Laušin, dr. med. spec., zamjenica ravnatelja HZZO-a
Martina Furlan, dipl. iur. i Nevenka Mirković, dipl. iur.
BESPLATNI TELEFONSKI BROJEVI
za informacije obveznog zdravstvenog osiguranja: 0800 7979
za informacije dopunskog zdravstvenog osiguranja: 0800 7989
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HZMO prenio prava vlasništva
HZMO
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na Domu
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Splitskodalmatinsku
županiju
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županiju
Ravnatelj Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje Ivan
Serdar i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivan
Boban potpisali su 1. lipnja 2022., u nazočnosti ministra
Serdar i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Boban potpisali su 1. lipnja 2022., u nazočnosti ministra
Marina Piletića, ugovor o prijenosu prava vlasništva
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
na Domu za starije i nemoćne osobe Split, objekt Zenta
Marina Piletića, ugovor o prijenosu prava vlasništva
na Splitsko-dalmatinsku županiju. Riječ je o nekretnini
na Domu za starije i nemoćne osobe Split, objekt Zenta
ukupne vrijednosti 182.750.000,00 kn, a prijenos vlasništva
na Splitsko-dalmatinsku županiju. Riječ je o nekretnini
izvršen je bez naknade.
ukupne vrijednosti 182.750.000,00 kn, a prijenos vlasništva
Ministar
mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne
izvršen jerada,
bez naknade.
politike Marin Piletić istaknuo je da se ovim prijenosom
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne
prava vlasništva rješava dugogodišnji problem te najavio
politike Marin Piletić istaknuo je da se ovim prijenosom
prijenos prava vlasništva na domu za starije i nemoćne
prava vlasništva rješava dugogodišnji problem te najavio
osobe i na drugom objektu u Splitu. Ravnatelj HZMO-a
prijenos prava vlasništva na domu za starije i nemoćne
Ivan Serdar istaknuo je da je HZMO do sada potpisao 10
osobe i na drugom objektu u Splitu. Ravnatelj HZMO-a
ugovora o prijenosu prava vlasništva na domovima za
Ivan Serdar istaknuo je da je HZMO do sada potpisao 10
starije i nemoćne na županije te najavio potpisivanje još tri
ugovora o prijenosu prava vlasništva na domovima za
ugovora s preostalim županijama koje su iskazale interes
starije i nemoćne na županije te najavio potpisivanje još tri
za prijenos vlasništva do kraja godine. Župan Splitskougovora s preostalim županijama koje su iskazale interes
dalmatinske županije Blaženko Boban zahvalio je na
za prijenos vlasništva do kraja godine. Župan Splitskosuradnji te istaknuo kako potpisivanje ugovora i prijenos
dalmatinske županije Blaženko Boban zahvalio je na
prava vlasništva otvaraju ovoj ustanovi mogućnost
suradnji te istaknuo kako potpisivanje ugovora i prijenos
apliciranja na fondove Europske unije.
prava vlasništva otvaraju ovoj ustanovi mogućnost
apliciranja na fondove Europske unije.

U povodu 100. obljetnice mirovinskog osiguranja u
Hrvatskoj i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
U povodu 100. obljetnice mirovinskog osiguranja u
13. svibnja 2022. održana je prigodna svečanost u
Hrvatskoj i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
zagrebačkom Hotelu Esplanade kojoj su nazočili ministar
13. svibnja 2022. održana je prigodna svečanost u
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike g.
zagrebačkom Hotelu Esplanade kojoj su nazočili ministar
Marin Piletić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike g.
osiguranje g. Ivan Serdar i drugi visoki uzvanici.
Marin Piletić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko
U
sklopu svečanosti
predstavljena
je monografija
osiguranje
g. Ivan Serdar
i drugi visoki
uzvanici. Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje – 100 godina s vama koja
U sklopu svečanosti predstavljena je monografija Hrvatski
donosi pregled mirovinskog sustava i poslovanja HZMO-a
zavod za mirovinsko osiguranje – 100 godina s vama koja
od njegova osnutka do danas, a održan je i panel Razvoj
donosi pregled mirovinskog sustava i poslovanja HZMO-a
i budućnost mirovinskog sustava u Hrvatskoj na kojem su
od njegova osnutka do danas, a održan je i panel Razvoj
sudjelovali državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga
i budućnost mirovinskog sustava u Hrvatskoj na kojem su
sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić, zamjenik
sudjelovali državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga
ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo
sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić, zamjenik
Bulaja, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja
ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo
Fortuna, dr. sc. Danijel Nestić s Ekonomskog instituta
Bulaja, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja
Zagreb te Mislav Rubić iz Središnjeg državnog ureda za
Fortuna, dr. sc. Danijel Nestić s Ekonomskog instituta
demografiju i mlade. U povodu ove važne obljetnice za
Zagreb te Mislav Rubić iz Središnjeg državnog ureda za
cijeli sustav socijalne sigurnosti R Hrvatske predstavljena
demografiju i mlade. U povodu ove važne obljetnice za
je i izložba fotografija 100 godina HZMO-a.
cijeli sustav socijalne sigurnosti R Hrvatske predstavljena
Na
svečanosti,
izniman
je i kraju
izložba
fotografijaza
100
godinadoprinos
HZMO-a. razvoju sustava

mirovinskog osiguranja u R Hrvatskoj i razvoju HZMO-a,
Na kraju svečanosti, za izniman doprinos razvoju sustava
uručena su priznanja: prof. dr. sc. Vladi Puljizu, dr. sc.
mirovinskog osiguranja u R Hrvatskoj i razvoju HZMO-a,
Predragu Bejakoviću, dr. sc. Mihovilu Rismondu, Ljiljani
uručena su priznanja: prof. dr. sc. Vladi Puljizu, dr. sc.
Marušić, dr. sc. Anti Škemberu, Blaženki Šimetić, Adeli
Predragu Bejakoviću, dr. sc. Mihovilu Rismondu, Ljiljani
Koler-Hohnjec, Stjepanu Brčiću, prof. dr. sc. Željku
Marušić, dr. sc. Anti Škemberu, Blaženki Šimetić, Adeli
Potočnjaku, izv. prof. dr. sc. Ivani Vukorepi, dr. sc. Danijelu
Koler-Hohnjec, Stjepanu Brčiću, prof. dr. sc. Željku
Nestiću, mr. Višnji Fortuni, Jasni A. Petrović, Silvanu Hrelji i
Potočnjaku, izv. prof. dr. sc. Ivani Vukorepi, dr. sc. Danijelu
Veselku Gabričeviću.
Nestiću, mr. Višnji Fortuni, Jasni A. Petrović, Silvanu Hrelji i
Veselku Gabričeviću.
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