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HITNA MEDICINA

H

ZHM je javna zdravstvena ustanova koja je s radom je započela u
svibnju 2009. godine, a osnovana je temeljem Uredbe Vlade RH
(NN, 28/09). Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, HZHM provodi načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog
pristupa u djelatnosti hitne medicinske, uključujući izvanbolničku i bolničku
zdravstvenu zaštitu. Uz HZHM kao krovnu instituciju, sustav hitne medicine u
RH organiziran je kroz bolničku i izvanbolničku hitnu medicinsku službu
(HMS). Više o aktivnostima HZHM-a saznali smo u razgovoru s ravnateljicom
Zavoda prim. mr. Majom Grbom – Bujević, dr. med., spec. anesteziologije,
reanimatologije i intenzivne medicine, spec. hitne medicine.

Možete li nam reći nešto o glavnim aktivnostima i organizacijskoj strukturi HZHMa?
Glavna aktivnost hitne medicinske službe
je provođenje pravovremenih, kvalitetnih i
standardiziranih mjera hitnog medicinskog
zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i
ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, medicinskog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza te hitnog medicinskog zbrinjavanja sudionika masovnih
nesreća s ciljem očuvanja zdravlja i sigurnosti svih osoba u Republici Hrvatskoj.
Temeljna zadaća hitne medicinske službe
je učinkovitom, dostupnom i kvalitetnom
hitnom medicinskom uslugom smanjiti
mogućnost posljedica incidentnih događaja, mortaliteta i invaliditeta osoba kojima
je potrebna hitna
medicinska skrb. Kontinuiranim unapređenjem kvalitete pružanja hitne medicinske
skrbi osigurava se da timovi izvanbolničke
HMS na mjesto intervencije stižu najkasnije 10 minuta od poziva u urbanim te najkasnije 20 minuta od poziva u ruralnim
sredinama u 80 posto slučajeva. Istodobno, standardizacijom objedinjenih hitnih
bolničkih prijema osigurava se stručno,
kvalitetno i učinkovito zbrinjavanje hitnih
pacijenata na jednom mjestu u bolnici.
Koliko je specijalista hitne medicine danas
u Hrvatskoj?
Trenutno u Republici Hrvatskoj radi 132
specijalista hitne medicine, a 147 liječnika je na specijalističkom usavršavanju.
Specijalizacija iz hitne medicine uvedena
je 2009. godine, s programom u potpunosti usklađenim s europskim programom
specijalizacije iz hitne medicine (Pravilnik
o specijalističkom usavršavanju doktora
medicine NN br. 111/09). Specijalizacija
traje pet godina, a namijenjena je izvanbolničkim i bolničkim liječnicima.
Koliki je broj izvanbolničkih i bolničkih
hitnih medicinskih intervencija?
Tijekom 2016. godine izvanbolnička HMS
ukupno je imala 748.895 intervencija, od

čega je 12 posto (91.350) intervencija
bilo najvišeg stupnja hitnosti, 36 posto
(268.754) intervencija odnosilo se na
potencijalno opasna stanja i stanja koja
mogu ugroziti životne funkcije ili situacije i
stanja koja zahtijevaju pregled liječnička,
dok se čak 52 posto (386.720) intervencija odnosilo na situacije i stanja koja ne
zahtijevaju hitnu medicinsku skrb. Istodobno, OHBP-i su tijekom 2016. godine zaprimili ukupno 537.439 pacijenata, od
čega je 65 posto pacijenta bilo je 4.
(301.793 ili 56%) i 5. (46.174 ili 9%) trijažne kategorije, a tek manje od jedan posto
pacijenta (1.882) bilo je 1. trijažne kategorije, 4 posto (21.402) druge i 30 posto
(166.188) 3. trijažne kategorije. Stupanj
hitnosti pada s rastom broja trijažne kategorije. Ti podaci stoga pokazuju da najveći
broj pacijenata HMS nisu hitni pacijenti, a
budući da učinkovitost hitne medicinske
skrbi ovisi o brzini reakcije i dostupnosti,
nehitni pacijenti otežavaju rad HMS-a te
dovode u opasnost živote ljudi koji imaju
neko stvarno hitno stanje. Upravo takva
situacija predstavlja najveći izazov za sustav HMS-a i kao takva traži promjene u
načinu i organizaciji rada ostalih dionika u
zdravstvenom sustavu kako bi se racionalizirali postojeći ljudski, materijalni i financijski kapaciteti unutar sustava. Tu su
također i intervencije dodatnih timova.

 Izvanbolničku HMS provodi 21 županijski
zavod za hitnu medicinu s pripadajućim
medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama
koje prate, koordiniraju i organiziraju rad
svojih timova unutar županija

 Županijski zavodi za hitnu medicinu broje
708 timova T1 (liječnik, medicinska sestra/medicinski tehničar, vozač), 206 timova
T2 (dvije medicinske sestre/dva medicinska tehničara) i 30 pripravnosti.
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Što možete reći o opterećenosti dodatnih
timova HMS-a?
Osim redovnih intervencija timova HMS-a,
zbog znatnog povećanja intenziteta prometa na javnim cestama tijekom turističke
sezone, HZHM svake godine sudjeluje u
organizaciji dodatnih timova HMS-a na
frekventnim lokacijama duž hrvatskih
prometnica. Tijekom prošle turističke sezone, dodatni timovi su imali 2.543 intervencije tijekom kojih su uspješno zbrinuli
857 ozlijeđenih i 1.962 oboljele osobe.
Nažalost, na mjestu nesreće smrtno je
stradalo 36 osoba, dok su dvije osobe
preminule tijekom transporta u bolnicu.
HMS sudjeluje i u provedbi hitnog zračnog
medicinskog prijevoza koji stanovnicima i
posjetiteljima otočnih, ruralnih i slabo
naseljenih područja osigurava pravovremeni pristup bolnicama i dostupnost odgovarajuće medicinske skrbi. U uvjetima
nepostojanja namjenske hitne helikopterske medicinske službe, trenutna organizacija helikopterske medicinske usluge temelji se na korištenju vojnih helikoptera i
helikoptera Ministarstva unutarnjih poslova. U razdoblju od početka lipnja do kraja
rujna 2017. godine medicinski timovi koji
lete helikopterom zbrinuli su 559 pacijenata.

 Prema podacima iz Registra djelatnika
HMS-a na dan 31. prosinca 2016. godine
u izvanbolničkom HMS-u radilo je 2.945
djelatnika, od toga 724 liječnika, 1.338
medicinskih sestara/tehničara i 883 vozača.

 Reorganizacijom bolničkog HMS-a u akutnim bolnicama ustrojeni su objedinjeni
hitni bolnički prijemi (OHBP), a u OHBP-ima
je zaposleno 785 zdravstvenih djelatnika.
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Koje aktivnosti Zavoda
vezane uz EU biste izdvojili?
Djelatnici HZHM-a kontinuirano se educiraju i usavršavaju na području pisanja i
provedbe EU projekata
putem strukturnih fondova,
a aktivno sudjeluju i drugim
oblicima suradnje na razini
EU poput Erasmus + seminara te planiranja INTERREG projekata. Planovi za
prekograničnu regionalnu
suradnju trenutno su tek u

povojima, no na naše zadovoljstvo za takve aktivnosti
postoji velika zainteresiranost ne samo HZHM-a,
nego i županijskih ZHM-a
te naravno prekograničnih
partnera.
Postoje li publikacije namijenjene dodatnom informiranju o aktivnostima i djelovanju Zavoda?
HZHM izdaje časopis Hitna
medicinska služba koji je
pokrenut sa željom da pos-

tane mjesto razmjene spoznaja i iskustava s područja
hitne medicine između
zdravstvenih radnika koji
sudjeluju u pružanju hitne
medicinske skrbi, ali i izvor
novih ideja i njihove međusobne suradnje te poticaj
mladim osobama da se
zainteresiraju za ovaj plemeniti posao. Časopis se
trenutno izdaje samo na
hrvatskom jeziku, a osim u
tiskanom izdanju, može se
naći i na web stranicama
Zavoda.

Koji su najvažniji međunarodni i EU u djelatnosti hitne medicine sukladno s
projekti Zavoda?
novim smjernicama i sadržajem temeljenim na zahtjevima dobre medicinske
U financijskom razdoblju 2014.-2020.
prakse. Sažetak projekta prihvaćen je
za potrebe hitne medicinske službe su
od strane upravljačkog tijela te se trekroz operativne programe Konkurennutno čeka raspisivanje natječaja.
tnost i kohezija te Učinkoviti ljudski
potencijali predviđeni projekti edukacije Sukladno sporazumu između Ministarzdravstvenih djelatnika, uspostave hit- stva zdravstva i HZHM-a, HZHM je iz
ne medicinske službe brzim brodovima sredstava ERDF-a proveo natječaj za
te izgradnja objedinjenih hitnih
bolničkih prijema. HZHM je aktivno
sudjelovao u izradi projekta Specijalističkog usavršavanja doktora
medicine za koji je osigurano ukupno 187 milijuna kuna bespovratnih
sredstava iz Europskog socijalnog
fonda. Cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti
u manje atraktivnim, ruralnim i
nerazvijenim područjima osiguranjem dovoljnog broja specijalista
kako bi se postupno smanjilo upućivanje pacijenata u bolnice te osigurala veća učinkovitost u pružanju
usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Kroz projekt su, pored ostalih, osigurana sredstva za
54 specijalizacije iz hitne medicine,
a na natječaj koji je upravo u tijeku.
Pored specijalističkog usavršavanja doktora medicine, HZHM je radi
velike mobilnosti zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine te
uočenih nejednakosti u znanju i vještinama medicinskih sestara i tehničara iz
OHBP-a izradio projekt Kontinuiranog
stručnog usavršavanja radnika u djelatnosti hitne medicine. Tim se projektom
planira osposobiti više od 1800 radnika
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izradu studije izvodljivosti uspostave
hitne medicinske službe brzim brodovima. Sukladno Operativnom programu
Konkurentnost i kohezija, za uspostavu
navedene službe osigurano je 6 milijuna eura bespovratnih sredstava, a Stu-
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dija izvodljivosti predviđena je kao prva
faza ulaganja u projekt. Projektom se
predviđa nabava 6 namjenskih brzih
brodova za zbrinjavanje i prijevoz hitnih
pacijenata s otoka. Osnivanjem standardizirane pomorske hitne medicinske
službe koja bi bila dio javne mreže hitne
medicine u RH, smanjilo bi se odzivno
vrijeme izlaska na intervenciju, povećala dostupnost te postigla jednakost i
poboljšala kvaliteta pružanja
hitne medicinske usluge koja
bi se provodila za potrebe
hitnog medicinskog prijevoza s
otoka. Osim toga, omogućilo
bi se pružanje hitne medicinske skrbi na moru, zatim pružanje iste u posebnim situacijama, odnosno potencijalnim
masovnim nesrećama, kao i
prijevoz medicinskog osoblja u
hitnim situacijama, ali i osnaživanje prekogranične zdravstvene zaštite sukladno Direktivi 2011/24/EU Europskog
parlamenta i vijeća iz 2011.
godine. Također, radi povećanja dostupnosti, jednakosti i
kvalitete hitne medicinske
službe na području Republike
Hrvatske, HZHM sukladno
sporazumu s Ministarstvom
zdravstva trenutno provodi i
natječaj za izradu studije izvodljivosti hitne helikopterske medicinske
službe. Sredstva za izradu studije osigurana su kroz zajam Svjetske banke, a
uspostava same službe planira se uvrstiti u financijsko razdoblje 2020.- 2026.
europskih strukturnih fondova.
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HZJZ
Osnovan Odjel za međunarodnu suradnju

S

pecijalistica školske medicine dr.sc. Iva Pejnović Franelić radi u Hrvatskom
zavodu za javno zdravstvo od kraja 2001. godine. Nakon specijalističkog
usavršavanja vodila je Odjel za praćenje zdravstvenih potreba predškolske
djece i adolescenata te Odjel za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju
ovisnosti sa savjetovalištem. Članica je stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, predsjednica međuresornog povjerenstva za
suzbijanje štetne uporabe alkohola Ministarstva zdravstva, članica nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja. U središtu njenog interesa dolazi tema globalnog
zdravlja i zdravstvene diplomacije unazad nekoliko godina, a u tom smislu posebno
izdvaja tečaj „Global Health Diplomacy Course“ u Mađarskoj 2012. godine kao i kontinuiranu, višegodišnju suradnju s međunarodnim organizacijama i inicijativama u
svom djelokrugu rada. Voditeljica je novog Odjela za međunarodnu suradnju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Koji je vaš pogled na zdravstvo u međunarodnom kontekstu danas?
Kada razgovaramo o zdravlju čini mi se
kako se posljednjih desetljeća zdravlje
prepoznaje kao tema u raznim politikama
doprinoseći razvoju društva, smanjenju
siromaštva, socijalnoj pravdi, ljudskim
pravima itd. Posebno nastojim misliti
kako je među stručnjacima ojačala svijest
o ulaganju u zdravlje kao ključnom čimbeniku ekonomskog rasta i razvoja. Zdravstvena politika širi granice zdravstvenih
tema izvan zdravstvenog sustava i postavlja ih za izazov političkoj, ekonomskoj i
socijalnoj sceni. Potičući suradnju i umrežavanje različitih dionika društva zdravlje
se nalazi na popisu njihovih interesa.
Prema Kickbuschu i suradnicima globalna zdravstvena diplomacija je izraz kojim
se želi obuhvatiti pregovarački proces na

više razina i s više dionika koji oblikuje
globalno okruženje politika za zdravlje.
Isti procesi moraju biti dobro pripremljeni,
za što su potrebne vještine snalaženja u
kompleksnom sustavu kao i brzo donošenje odluka i vješto pregovaranje prilikom
različitih prijetnji zdravlju i sigurnosti ljudi.
U globaliziranom svijetu u kojem danas
živimo stanje globalnog zdravlja jednako
je važno za sve zemlje. Danas je prilično
lako otići u najudaljeniji kutak Zemlje pa
stoga ne čudi kako postoje prijetnje i rizici
po zdravlje ljudi koji ne znaju za granice
država i kontinenata. Na žalost u svijetu
gotovo uvijek postoje područja ratnih
sukoba u kojima je zdravlje neposredno
ugroženo. Svjedoci smo i prirodnih katastrofa. Zdravlje kao tema i u tim situacijama pruža mogućnost za uspostavljanje
veza i dijaloga.
Koja je uloga Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo u međunarodnom kontekstu?
Hrvatski zavod za javno zdravstvo desetljećima sudjeluje u oblikovanju zdravstvene politike, pružajući
podršku zdravstvenoj
administraciji,
stoga
nije novost kako raspolaže stručnjacima s
iskustvom međunarodne suradnje na području zdravstvene politike.
Stručnjaci Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo članovi su radnih
skupina Vijeća EU,
stručnih radnih skupina EK, osobe za kontakt Svjetske zdravstvene organizacije
(SZO), članovi radnih
tijela ECDC-a itd. Aktivno prateći i sudjelujući
u radu istih pružaju
podršku
hrvatskoj
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zdravstvenoj administraciji i zdravstvenoj
politici. Na nacionalnoj razini stručnjaci
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prate i izvještavaju za potrebe strateških
dokumenata nacionalnih i inozemnih
tijela i organizacija poput SZO na temu
zaštite zdravlja i okolišnih čimbenika važnih za zdravlje te drugih prepoznatih izazova globalnog zdravlja. Aktivni su na
području sprječavanja prekograničnih
rizika za javnozdravstvenu sigurnost, kao
i na području promicanja zdravlja i prevencije bolesti.
Osnovan je i Odjel za međunarodnu suradnju. Koje će biti njegove aktivnosti?
Odjel za međunarodnu suradnju novonastali je odjel pri Ravnateljstvu Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo. Odjel je osnovan s ciljem podrške podizanja svijesti,
jačanja koordinacije i kapaciteta na nacionalnoj razini, a kako bi se osiguralo aktivno i učinkovito sudjelovanje u globalnim raspravama o izazovima na području
zdravlja.
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Djelokrug rada Odjela uključivat će podršku institucijama pri pregovorima o pitanju
zdravlja putem koordinacije i izrade pozadinskih informacija i stručnih mišljenja te
bržeg odgovora Hrvatskoj zavoda za javno
zdravstvo na zahtjeve međunarodnih tijela
i zdravstvene administracije na području
globalne zaštite zdravlja i prevencije bolesti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
cijom (SZO) na temu vode, sanitacije i
higijene pod nazivom „WASH (water, sanitation and hygiene) – in health care facilities“, kolegica je upravo bila na sastanku
u Bonu, a sudjelujemo i na tečaju SZO-a

Koje su planirane aktivnosti?

Aktivnosti Odjela uključivat će i suradnju i
sudjelovanje na sastancima međunarodnih institucije i agencija. Zadaća odjela bit
će i podrška povezivanju stručnjaka s
dodatnim alatima, resursima, idejama i
ljudima kako bi pomogli unaprijediti razvoj
javnozdravstvenih politika te pružiti podršku većoj koherentnosti politika promicanja
i zaštite zdravlja te drugih vladinih politika
uključujući trgovinu, vanjsku politiku, poljoprivredu i sl.
Koje su aktivnosti stručnjaka HZJZ-a u
proteklom razdoblju?
U proteklom dvomjesečnom razdoblju
stručnjaci HZJZ-a vrlo su aktivno radili na
području međunarodne suradnje, posebno kada uzmemo u obzir kako isto uključuje i ljetni mjesec, odnosno razdoblje
godišnjih odmora.
U sklopu aktivnosti vezanih uz provođenje
međunarodnog istraživanja o pušenju
mladih GYTS (Global Youth Tobacco
Survey) stručnjaci HZJZ-a boravili u Atlanti,
SAD. Predstavnici HZJZ-a sudjelovali su na
pripremnim sastancima zajedničkih akcija

(Joint Actions) na temu cijepljenja, sustava zdravstvenih informacija, antimikrobne
rezistencije kao i drugim sastancima vezano uz projekte iz 3. programa Zajednice,
te programa Obzor 2020. U sklopu suradnje sa Svjetskom zdravstvenom organiza-

lobiranja („advocacy“) za EuroNet članove
u organizaciji EPHA-e (European Public
Health Alliance – EPHA). U okviru suradnje s tijelima EU kolegica je sudjelovala na
sastanku radne skupine za javno zdravlje
Vijeća EU na temu Zaključaka vijeća o
prekograničnoj suradnji u razvoju politike
suzbijanja štetnog utjecaja alkohola.

pod nazivom „Equity in Health in All Poilicies (e-HIAP) for Central European Countries“ u Ljubljani. HZJZ sudjeluje u aktivnostima projekta Bridge Health kao član mreže
„EUBIROD Net“ te sudjeluje na sastancima voditelja registara i eksperata iz područja medicinske informatike u području
dijabetesa, u sklopu kojeg je posljednji
sastanak održan u rujnu
2017. na Cipru. Stručnjaci HZJZ-a bili su i sudionicima međunarodnih radionica na temu tuberkuloze, gripe, polia te prisutni
na sastancima kao članovi savjetodavnih i koordinacijskih odbora Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti
(ECDC – European Centre for Disease
Prevention and Control). Kao predstavnici
RH sudjelovali su u radu 67. Regionalnog
odbora Svjetske zdravstvene organizacije
za Europsku regiju u Budimpešti te na
UNECE Ministarskoj konferenciji o starenju u Lisabonu. U sklopu suradnje s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction –
EMCDDA) sudjelovali su na sastancima
indikatora smrti od droga i smrtnosti među ovisnicima te indikatora zahtjeva za
liječenjem u Lisabonu. U dijelu suradnje s
nevladinim organizacijama kolegica je na
konferenciji na poziv iz Makedonije – udruge HOPS na temu modela financiranja
udruga u području programa prevencije
HIV/AIDS i programa smanjenja štete,
prezentirala hrvatski model financiranja
udruga. U Briselu je kolega koordinirao
organizaciju radionice javnozdravstvenog
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Stručnjaci HZJZ-a kao i novi Odjel sigurno
će i nadalje kontinuirano svojim aktivnostima pridonositi razvoju i unapređenju
zdravstvene politike u globalnom okruženju, zalagati se za zdravstvene ciljeve
unutar i izvan zdravstvenog okruženja,
surađivati s međunarodnim institucijama i
agencijama te doprinositi diseminaciji
činjenica i preporuka važnih u kreiranju
javnozdravstvenih politika temeljenih na
dokazima. Nadam se kako će aktivnosti
Odjela doprinijeti većoj vidljivosti stručne
suradnje HZJZ-a u međunarodnim procesima na području zdravlja te boljoj koordinaciji i odgovoru stručnjaka vezano uz
zahtjeve međunarodnih tijela i zdravstvene administracije na području globalne
zaštite zdravlja i prevencije bolesti. Ulas-

kom u punopravno članstvo Europske
unije, Republika Hrvatska postala je sudionik svih sastanaka pri Europskoj komisiji
i Vijeću EU, pri čemu je važno da predstavnici na tim sastancima zastupaju prethodno usuglašeno stajalište RH. Sustav komunikacije RH prema institucijama EU
zahtijeva ne samo iznimno dobru koordinaciju na razini Vlade RH, već i dobru internu komunikaciju i organizaciju unutar
ministarstva, tijela državne uprave i javnih
ustanova koje sudjeluju u izradi nacionalnih stajališta, što u jednom svom dijelu
uključuje i HZJZ.
S obzirom na zadatke koji nas očekuju
tijekom predsjedavanja EU 2020., a odnosit će se i na resor zdravstva, dobro uhodana komunikacija i koordinacija bit će od
velike pomoći u svladavanju svakodnevnih zadataka s kojima ćemo se suočavati.
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Edukacijom i osvješćivanjem
javnosti do većeg broja
darivanih organa
Europska komisija na inicijativu Europskog parlamenta dodijelila je
sredstva iz proračuna Europske unije za projekt EUDONORGAN čiji
je cilj povećanje broja darivanih organa za presađivanje u državama
Europske unije i susjednim zemljama.
U 2015. godini u Europskoj uniji 10
495 darivatelja odlučilo je darovati svoje organe nakon smrti (približno 20,8
darivatelja na milijun stanovnika), a
procjenjuje se da u ovom trenutku tek
10 % stanovništva u svijetu ima
pristup metodi liječenja presađivanjem organa.

na razini Europske unije usmjerena na
edukaciju edukatora (Train the Trainers) i podizanje svijesti javnosti (Social
Awareness). Izradu i provedbu prvog
paketa mjera koordinirat će španjolski

Nositelji drugog paketa mjera usmjerenih na podizanje svijesti javnosti o
važnosti darivanja organa poslije
smrti su Slovenija (Slovenija Transplant) i Hrvatska (Zavod za transplantaciju i biomedicinu Ministarstva zdravstva).

Broj darivatelja organa unutar
samih država Europske unije neujednačen je i varira od samo 3,5
darivatelja na milijun stanovnika
(npr. u Grčkoj) do čak 40 darivatelja na milijun stanovnika koje su
ostvarile Hrvatska i Španjolska.

Projekt EUDONORGAN će kroz provedbu okupiti gotovo 400 sudionika
iz zemalja Europske unije i susjednih
zemalja, uključujući zdravstvene djelatnike, pacijente, predstavnike javnih i vladinih organizacija, predstavnike zdravstvenih ustanova, medije te
osobe koje, kao ugledni i istaknuti
članovi društva, imaju snažan utjecaj
na kreiranje pozitivnog javnog mišljenja kada se govori o darivanju i presađivanju organa.

Stoga je Europska komisija na
inicijativu Europskog parlamenta
dodijelila sredstva iz proračuna
Europske unije za projekt EUDONORGAN (SANTE/2015/D4/037).
Projekt ima za cilj povećanje broja
darivanih organa za presađivanje
u državama Europske unije i susjednim zemljama.
Voditelj projekta je Španjolska
(Sveučilište u Barceloni), a Hrvatska je, uz Italiju i Sloveniju, jedna od
zemalja partnera na ovom projektu.
EUDONORGAN predviđa izradu i implementaciju dva osnovna paketa mjera

– TPM). Zahvaljujući tom tečaju u posljednjih 25 godina osposobljeno je oko
13 000 zdravstvenih djelatnika iz preko
100 zemalja. TPM licencu za
„transplantacijski menadžment“ dosada je dobilo više od 150 zdravstvenih
djelatnika iz Hrvatske.

Zavod za darivanje i presađivanje iz
Barcelone (DTI), koji je ujedno i nositelj
licence priznatog međunarodnog tečaja
(Transplant Procurement Management

7

Hrvatski tim sudjelovao je od 18. do 22.
rujna u Barceloni na edukaciji u sklopu
implementacije prvog paketa mjera
(Train the Trainers).
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Razmjena iskustava o predsjedanju Vijećem EU
s bugarskim izaslanstvom
U Ministarstvu zdravstva 25. rujna 2017. godine održan je sastanak na temu razmjene iskustava o predsjedanju Vijećem EU i utrci za domaćinstvo Europske agencije za lijekove.
Izaslanstvo Republike Bugarske predvođeno državnim tajnikom
Miroslavom Nenkovim, veleposlanicom Republike Bugarske u
Republici Hrvatskoj Tanyom Dimitrovom i atašeom za zdravstvo
Republike Bugarske Zlatimirom Dobrevom posjetilo je Ministarstvo zdravstva s ciljem razmjene informacija i iskustava po pitanju kandidature za domaćinstvo Europske agencije za lijekove i
nadolazećeg predsjedanja Vijećem EU.

dature. Nenkov smatra Bugarsku odličnim kandidatom za domaćina EMA-e, ali ukoliko se za novu lokaciju agencije odabere
jedna od četiri države koje nisu domaćini niti jedne agencije
Europske unije, smatrat će to uspjehom i dobrim poticajem
manjim državama.
Na kraju sastanka je g. Hrvoje Jezidžić iz HZZO-a održao prezentaciju o razvoju i dostignućima e-Zdravstva u RH.

Ministar Kujundžić je izrazio simpatije prema
bugarskoj državi i bugarskom narodu te rekao
kako smatra da bi sjedište EMA-e trebalo pripasti jednoj od država koje nisu domaćini niti
jednoj agenciji Europske unije. Ukoliko sjedište
ne pripadne Zagrebu, ministar Kujundžić je
naglasio kako bi bio zadovoljan da tu priliku
ostvari Sofija, osobito u kontekstu prijateljskog
odnosa BG i HR, slične povijesti naših naroda,
ali i činjenice da nijedna nema sjedište agencije EU. Državni tajnik Nenkov je istaknuo kako
je kampanja koju provode afirmativna i nije joj
cilj traženje nedostataka drugih država kandidatkinja, već isticanje prednosti vlastite kandi-

Finski stručnjaci najavili pripreme za
predsjedanje trija Vijećem EU 2019-2020
U utorak, 31. listopada 2017. godine,
Ministarstvo zdravstva također su posjetili finski stručnjaci sa željom razmjene
podrške za domaćinstvo EMA-e i pripreme za predsjedanje Vijećem EU. Ispred
finskog ministarstva zdravstva na sastanku su sudjelovali voditelj delegacije g.
Veli-Mikko Niemi, savjetnica u finskom
ministarstvu zdravstva Ulla Närhi i koordinatorica u Veleposlanstvu Finske u
Zagrebu Laura Stojić, a sastanak je vodi-

o državni tajnik prim. Željko Plazonić. U
fokusu razgovora bila je kandidatura za
sjedište Europske agencije za lijekove
(EMA) te politika lijekova i uspostavljanje
kontakta vezano uz predsjedanje trija
Rumunjska-Finska–Hrvatska Vijećem EU
2019. – 2020. godine.
Finska delegacija prezentirala je svoju
prijavu za EMA-u pri čemu je istaknuto
kako će podržati stav da Agencija treba

8

pripasti maloj ili državi srednje veličine
Europske unije. G. Niemi osobito je naglasio kako je, s obzirom da se ne radi o
otvaranju nove agencije, nego preseljenju postojeće, nužno održati kontinuitet
rada. Prim. Plazonić rekao je kako se
vjeruje u kvalitetu hrvatske prijave, kao i
ulazak u drugi krug, dok je konačnu odluku u ovoj fazi teško anticipirati.
U svjetlu nadolazećeg predsjedanja Vijećem EU finska delegacija je istaknula
kako su prioriteti za predsjedanje tek
okvirno postavljeni, a za konačni odabir
čeka se doprinos Vlade i samog trija.
Obje strane su se složile kako će biti
potrebno uzeti u obzir i novi sastav Europske komisije nakon izbora za Europski parlament 2019. godine. Kako bi
pripreme za predsjedanje Vijećem EU
bile što kvalitetnije, na sastanku je dogovorena razmjena iskustava u formi studijskog posjeta, odnosno posjeta hrvatskih stručnjaka finskom ministarstvu.
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Kako do prevencije i suzbijanja štetnih
posljedica konzumacije alkohola?
U organizaciji estonskog Predsjedništva Vijeća EU održan je neformalni ministarski sastanak (EPSCO Informal) na kojem je sudjelovao državni tajnik prim. Željko Plazonić, a raspravljalo se o štetnosti učinaka alkohola na zdravlje i pretjerane konzumacije alkohola te o razvoju digitalnih alata i tehnologija u okviru e-Zdravstva, što su ujedno i prioritetna
područja djelovanja estonskog Predsjedništva.
Štetnost alkohola predstavlja zdravstveni
problem ne samo za pojedince, već i za
njihove obitelji i društvenu okolinu. Iako
su države članice EU do sada poduzele
brojne aktivnosti na suzbijanju prekomjerne štetnosti učinaka alkohola na zdravlje,
naglašena je potreba za donošenjem alkoholne politike na EU razini i suradnji
među državama članicama kako bi se
obratila pozornost i na prekogranične
prijetnje trgovine alkoholnih proizvoda.

Prim. Plazonić naglasio je važnost uloge
javnog zdravstva usmjerene na suzbijanje šteta koje utječu na fizičko i mentalno zdravlje, te kako je upravo na području suzbijanja prekomjerne konzultacije
alkohola važno postići dogovore oko
zajedničkih intervencija i koordinaciju
između država članica. Izrazio je podršku
RH prema suradnji i zajedničkim istraživanjima o konzumaciji alkohola i povezanim štetnim posljedicama koji mogu
značajno unaprijediti preventivne aktivnosti na ovom području, uz uspostavu
odgovarajućeg regulatornog okvira
usmjerenog prema suzbijanju štetnih posljedica za cjelokupno stanovništvo Europske unije. U okviru rasprave o razvoju digitalnih alata i
tehnologija u okviru eZdravstva,
posebna pažnja posvećena je mogućnosti korištenja podataka i tehnologija u svrhu bolje prevencije i postavljanja dijagnoze pacijenata te osiguranje održivosti zdravstvenih sustava.

Digitalna rješenja u sektoru zdravstva?
Na konferenciji na visokoj razini „Zdravstvo u digitalnom društvu“ koja se održala od 16. do 18. listopada 2017. godine
u Tallinnu, Estoniji, u organizaciji estonskog predsjedanja Vijećem EU (EE PRES) sudjelovali su poseban savjetnik ministra dr. Mate Car i gđa. Jelena Curać iz Službe za IT analizu i izvješćivanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Ova konferencija na visokoj razini adresirala je pitanje digitalnih tehnologija i šire
primjene zdravstvenih podataka kroz kombinaciju edukativnih seminara, interaktivnih radionica i vrijednih prilika za umrežavanje. Konferencija nije samo dala pregled
postojećih digitalnih rješenja u sektoru
zdravstva, nego je i pokazala kroz primjere
i korištene tehnologije kako zdravstvene
usluge kojima su građani u fokusu imaju
veliku važnost i vrijednost.

U fokusu konferencije bile su tri glavne
teme:
i) Izgradnja mogućnosti upravljanja podacima u eHealthu za građane
ii) eHealth podržava vrijednosti vođene i
održive zdravstvene i socijalne usluge
iii)eHealth kao pokretač inovacija i gospodarskog razvoja
Na konferenciji su se okupili predstavnici
vlada i nevladinih udruga, udruga pacijenata, zdravstveni stručnjaci i dionici iz IT
sektora, a predstavili su se i brojni primjeri razvoja digitalnog zdravstva i ulaganja u
inovacije i unaprjeđenje digitalnog zdravstva. Drugog dana zasjedanja sudionicima se obratio Vytenis Andriukaitis, povjerenik EK za zdravlje i sigurnost hrane, te
je održana panel/rasprava o nacionalnim
politikama država članica EU i konkretnim koracima prema unaprjeđenju digitalnih inovacija u zdravstvu.
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Ministarstvo u godinu dana ostvarilo
izniman broj uspješnih projekata

S

lužbena potvrda stručnih službi Europske komisije da su ispunjeni svi preduvjeti za nesmetano
korištenje bespovratnih sredstava iz ESI fondova
dobivena je 30. lipnja 2017., jer su izrađeni i
dostavljeni svi dokumenti na koje se obvezalo Ministarstvo
zdravstva tijekom programiranja Operativnih programa
„Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020.“ i
„Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.“.
Iz razgovora s voditeljicom Samostalnog sektora za europs-

ke fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu Maricom Misir donosimo Vam pregled aktivnosti službe za fondove Europske unije u prvoj godini rada Vlade RH 2016.2017.

(CT 128, CT 32(64) slojni, ma- osiguranje“ u okviru Poziva „Razvoj emorafe, linerani akcelaerator i usluga“ za koji je prijavitelj/nositelj HZZO,
sl.)
a Ministarstvo je su-nositelj projekta.

U
okviru
operativnog
programa
„Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje
2014. – 2020.“ ministarstvo ima ulogu
sektorski nadležnog tijela. Operacije/
projekti predviđeni Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. (su)financiraju se iz
sredstava Europskog fonda za regionalni
razvoj, a u navedenom financijskom razdoblju povučen je znatan iznos sredstava.
Tako je u okviru poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili
dnevnim kirurgijama“ potpisan 21 Ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 835.142.867,71 HRK za
Grupu 2 u kojem su korisnici 28 kliničkih
bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika
i općih bolnica, a u Grupi 1 je korisnik Ministarstvo zdravstva. Potpisan
je Ugovor o
dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti
od oko 101
milijun kuna, i
još
dodatnih
158 milijuna
kuna za visokosofisticiranu
opremu
za
bolnice u RH

U okviru poziva „Poboljšanje
pristupa hitnoj zdravstvenoj
zaštiti“ potpisana su 3 Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 70.970.253,44
kuna, a u okviru poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive
skupine“ 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava u ukupnom iznosu od
119.854.419,29 HRK
Čak 11 Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava „Poboljšanje pristupa primarnoj
zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u
potrebe pružatelja usluga zdravstvene
zaštite na primarnoj razini“ potpisano je u
ukupnom iznosu od 84.338.043,85 kuna.
U domeni velikih IT projekata, 21. lipnja
2017. godine prijavljen je projekt „e-HZZO
– izgradnja integriranog informacijskog
sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno

U okviru Operativnog program „Učinkoviti
ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. –
2020.“ u Prioritetnoj osi 2 „Socijalno uključivanje“ Ministarstvo ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 (PT1), dok u Prioritetnoj osi 4 „Dobro upravljanje“ ima ulogu
Korisničke institucije (KI). Operacije/
projekti predviđeni u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. (su)financirat će se iz
sredstava Europskog socijalnog fonda.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
„Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ potpisan je
na iznos od 29.981.200,00 kuna. Korisnik
izravne dodjele bespovratnih sredstava je
Hrvatska liječnička komora, a cilj operacije
je podignuti razinu znanja i učinkovitosti, a
time i kvalitetu zdravstvene zaštite na razini opće/obiteljske medicine. Provodi se od
travnja 2017.
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Za operaciju „Živjeti zdravo“ Ugovor o
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je
na iznos od 30.373.299,36 kuna. Korisnik izravne dodjele je Hrvatski zavod za
javno zdravstvo, a operacija ima za cilj
promicanje tjelesne i zdravstvene kulture
kod djece, zatim promicanje spolnog i
reproduktivnog zdravlja te promicanje
mentalnog zdravlja kroz osvještavanje,
medijske kampanje (prehrana, hodanje,
okoliš itd.) i slične aktivnosti. Provodi se
od prosinca 2016.

njem razvijenosti
(I. i II. skupina
razvijenosti),
otocima
bez
obzira na stupanj
razvijenosti
te
područja
gdje postoji tzv.
rupa u Mreži
javne zdravstvene zaštite. U
Ministarstvu
zdravstva je
08. rujna 2017. održana informativna
prezentacija za unaprijed određene
prijavitelje (Domove zdravlja i Zavode
za hitnu medicinu).

ponente:
Twinning
komponenta
(641.500,00 eura) i Nabava usluga
(219.527,65 eura). Vrijednost projekta za
obje komponente iznosi 861.027,65 eura.
U tijeku je provedba Ugovora o uslugama,
dok je twinning komponenta završena, za
TF „Osiguravanje optimalne zdravstvene
skrbi za osobe s poremećajima mentalnog
zdravlja“ (sastojao se od dvije komponente: Twinning komponenta i Tehnička pomoć). Procjenjena vrijednosti projekta za
obje
komponente
projekta
iznosi
1.170.000,00 eura.

Odobren je u travnju 2017. i Sažetak
operacije za „Kontinuirano stručno
usavršavanje djelatnika hitne medicine“. Korisnik sredstava je Hrvatski
zavod za hitnu medicinu, a indikativna
sredstva predviđena za ovaj projekt
iznose 9.549.738,12 kuna. U pripreUgovor o dodjeli bespovratnih sredstava mi je i nekoliko projekata kontinuirane
za „Kontinuirano stručno usavršavanje izobrazbe zdravstvenih djelatnika (raznih
liječnika opće/obiteljske medicine“ potpi- djelatnosti).
Također je TF „Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje usklađena s DirekPotrebno je spomenuti tivom 2005/36/EC“. „Edukacija mentora
i projekte iz pretprisza medicinske sestre i primalje u zdravtupnog razdoblja, odstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba
nosno Pretpristupne obrazovnog curriculuma usklađenog s
programe pomoći i
Direktivom 2005/36/EC sastoji se od
Prijelazni instrument
dvije komponente: Twinning komponenta i
(IPA
i
Transition Nabava opreme. Ugovorena vrijednost
Facility).
projekta za obje komponente projekta
U sklopu IPA programa
iznosi 985.000,00 eura. Komponenta
i Prijelaznog instru- Ugovora o nabavi roba (nabava visokomenta završena je sofisticirane opreme, lutke za 5 KBC-ova u
provedba projekta IPA
RH, centri izvrsnosti, laptopi, web kamere i
2011 FFRAC Contribuserver koji treba biti smješten u HK MS) je
tion to institutional završila, dok je provedba Twinning ugovora
san je na iznos od 29.981.200,00 kuna. capacity for blood, tissue and cells in the u tijeku.
Korisnik izravne dodjele bespovratnih implementation of the Directives 200sredstava je Hrvatska liječnička komora, a 2/98/EC and 200Twinning
cilj operacije je podignuti razinu znanja i 4/23/EC”
učinkovitosti, a time i kvalitetu zdravstve- light, koji je nastavak
ne zaštite na razini opće/obiteljske medici- projekta iz IPA2009
programa.
Proračun
ne. Provodi se od travnja 2017.
projekta iznosio je
Na raspolaganju za „Specijalističko usavr- 188.889 eura.
šavanje
doktora
medicine“
je Završena je i provedba
187.000.000,00
kuna
bespovratnih ugovora
za
TF
sredstava. Ograničeni Poziv je objavljen 4. „Unaprjeđenje kvalite8. 2017. godine. Cilj operacije je sufinanci- te provedbe Nacionalrati specijalističko usavršavanje doktora nih programa ranog
medicine za prihvatljive djelatnosti/ otkrivanja raka“ koji se
specijalizacije u županijama s nižim stup- sastojao od dvije kom-
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Ministarstvo zdravstva nositelj je prvog
hrvatskog IPA OUT projekta
Zavod za transplantaciju i biomedicinu Ministarstva zdravstva nositelj je prvog hrvatskog IPA OUT projekta. Projekt je započeo s provedbom 4. rujna 2017. godine u Beogradu službenog naziva
„Strengthening national institutional capacities in the field of Substance of Human Origins (SoHO) to improve the safety of blood” in
transfusion and transplantation.

Projekt ima za cilj jačanje institucionalnog okvira u području transplantacijske i transfuzijske medicine u Republici Srbiji.
Riječ je o prvom hrvatskom projektu takve vrste (IPA
OUT) u kojem Hrvatska pruža ekspertizu državi kandidatkinji za pristup Europskoj uniji. Sukladno tome, projektne
aktivnosti su usmjerene na usklađivanje zdravstvenog
sustava Republike Srbije sa zahtjevima Europske unije.
Provedba projekta obavljat će se prema modelu IPA
Twinning Light kroz pružanje tehničke pomoći (tj. prijenos znanja) u
području
transplantacijske medicine,
tkivnog
bankarstva
i
transfuzijske
medicine.
Projekt, čije je
predviđeno trajanje šest mjeseci,
financiran je iz
pretpristupnih
fondova EU.
Zaštita zdravlja građana i sigurnost u području primjene pripravka ljudskog podrijetla (organi, tkiva, stanice i krv) osnovna je
smjernica koju je potrebno ostvariti kroz
jačanje institucionalnih kapaciteta.
Dosadašnje projektne aktivnosti, poput
analize zakonodavstva u Republici Srbiji i
utvrđivanja stanja ustanova koje obavljaju
djelatnost transplantacijske i transfuzijske
medicine te u kojoj mjeri udovoljavaju
zahtjevima EU, uspješno su implementirane.
Uz djelatnike Ministarstva zdravstva, suradnici na ovom projektu su ugledni hrvatski
stručnjaci iz područja transfuzijske medicine
i tkivnog bankarstva iz različitih ustanova
(KBC-a Zagreb, KBC-a Osijek, KBC-a Sestre
Milosrdnice i OB-a Varaždin).
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EUROTRANSPLANT
Hrvatska transplantacijska stručnost među prvima u svijetu
U nizozemskom gradu Noordwijku od 4. - 5. listopada održan je kongres Eurotransplanta, čime je obilježena je 50. obljetnica najveće svjetske organizacije za transplantacijsku kirurgiju. Budući da je Republika Hrvatska po postignućima u
transplantacijskoj medicini među najboljima u svijetu posebni gost konferencije bio je hrvatski ministar zdravstva dr.
Milan Kujundžić.
U Nizozemskoj je pred 50 godina osnovan Eurotransplant, koji je uključivao šest zemalja članica - Austriju, Belgiju, Luksemburg, Zapadnu Njemačku, Nizozemsku i Švicarsku. Kasnije su još stroge uvjete ispunili Hrvatska, Slovenija te Mađarska, a u tih osam
zemalja živi 135 milijuna stanovnika.
Vjerojatnost pronalaska adekvatnog donora čiji će
organ biti kompatibilan s tkivom primatelja jako je
mala. Ta vjerojatnost se povećava ako se stvori središnja baza podataka donora i onih koji čekaju na transplantaciju i ako obuhvaća veliki broj stanovnika.
Zbog tih razloga osnovan je Eurotransplant u koji se
Hrvatska uključila 2007. godine.
Hrvatska je u posljednjih deset godina od ulaska u tu
organizaciju postala najuspješnija članica i jedna je
od prvih u svijetu te joj je Kraljevina Nizozemska na
ovaj svečani način iskazala priznanje. Svečanosti je
nazočio i nizozemski kralj Willem – Aleksander.
Ministar Kujundžić održao je prezentaciju o hrvatskim
transplantacijskim postignućima. Hrvatska je bila
zvijezda večeri, a uz ministra posebnu su pažnju imali
hrvatski liječnici poput prof.dr. Mate Škegre, Šefa
kirurgije bolnice Rebro u Zagrebu, dr. Branislava Kocmana, transplantacijskog kirurga, voditelja Centra za
transplantaciju organa bolnice Merkuru, Dr. Željka
Kaštelana, voditelja Centra za transplantaciju bubrega KBC Zagreb i dr.
U pratnji ministra Kujundžića bili su veleposlanica RH
u KN Andrea Gustović – Ercegovac te dr. Mate
Car, posebni savjetnik ministra.

 S 40 donora na milijun stanovnika Hr-  Po broju transplantacija jetre Centar KB  Novo srce dobije do 40 ljudi godišnje u
vatska je prva u svijetu.

Merkur je najveći centar po volumenu u
Eurotransplantu.

 Na prvom smo mjestu u svijetu po tran-

splantacijama jetre, kojih se izvede 115-  Od prve transplantacije bubrega u RH
120 godišnje.
prošlo je 46 godina, a danas smo sa
100-ak transplantacija godišnje vodeći u
svijetu.

13

čemu smo drugi u svijetu.

 U Hrvatskoj se, od svih članica Eurotransplanta najmanje čeka na transplantaciju nekog organa.
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Potencijali produljenja životnog vijeka
U Lisabonu je od 21. do 22. rujna 2017. održana četvrta Ministarska konferencija država članica Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), na temu starenja populacije.
S obzirom na demografske promijene, u zemljama članicama, i
produljenje očekivanog trajanja života postoje mogućnosti i izazovi za kreiranje politika usmjerenih na potrebu postizanja ravnopravnosti spolova i međugeneracijsku solidarnost te realiziranje potencijala dužeg životnog vijeka.
Konferencija je završila treći ciklus analize i ocjenjivanja Madridskog akcijskog plana djelovanja na području starenja i strategiji regionalne provedbe (MIPAA / RIS). Naglasak lisabonske
konferencije je bio na shvaćanju potencijala koji nudi navedeno
produljenje očekivanog trajanja života.
Konferencijski paneli obrađivali su teme:
i. Prepoznavanje potencijala starijih osoba
ii. Poticanje produljenja radnog vijeka i radne sposobnosti
iii. Osiguravanje dostojanstvenog starenja.

životnog vijeka“ koju Hrvatska u potpunosti prihvaća i podupire
njezinu provedbu. U radu ovog skupa sudjelovali su predstavnici
50 zemalja, a predstavnik Hrvatske je bio dr.sc. Tomislav Benjak, dr.med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na Konferenciji je donesena i Ministarska deklaracija „ Održivo
društvo za sve generacije: realiziranje potencijala produljenja

ROHO: Hrvatska prezentirala liječenje akutnog
koronarnog sindroma
Od 5. do 6. listopada u Bukureštu je održana međunarodna
konvencija ROHO – Roman Hospital Convention.
Državni tajnik prim. Željko Plazonić sudjelovao je na konvenciji bolničkih ustanova Republike Rumunjske i tom prigodom održao je prezentaciju pod nazivom „Treatment of Acute Coronary Syndrome Patients
in Croatia“, odnosno „Liječenje akutnog koronarnog sindroma u Hrvatskoj“, koja je izazvala veliki interes. U okviru konvencije održana je i
rasprava o medicinskim sustavima i izazovima, gdje je i Republika
Hrvatska podijelila svoje iskustvo.
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Prilike i izazovi

javnog zdravstva u okviru
održivih razvojnih ciljeva (SDGs)
U Budimpešti je od 11. do 14. rujna održano ovogodišnje 67.
zasjedanje Regionalnog odbora Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO EURO).
Zasjedanje je okupilo više od 600 predstavnika iz 53 države članice Europske regije SZO-a uz sudjelovanje predstavnika Europske unije, Vijeća Europe
te članova međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.
Ispred Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske na zasjedanju su sudjelovale Sibila Žabica, univ.spec.oec, načelnica Samostalnog sektora za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol Ministarstva zdravstva i dr. sc.
Iva Pejnović Franelić, voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo.
Glavne teme ovogodišnjeg zasjedanja bile su prilike i izazovi javnog zdravstva u implementaciji ciljeva održivog razvoja (SDG- Sustainable Development Goals), kronične nezarazne bolesti, antimikrobna rezistencija, zdravlje
izbjeglica i migranata, smanjenje štetne uporabe alkohola, mentalno zdravlje, hrana i prehrana, održivost sustava zdravstvenih radnika, unaprjeđenje
okoliša i zdravlja, poboljšanje pristupačnosti lijekova, implementacija međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR-International Health Regulations) i regionalna partnerstva.
Tijekom četverodnevnog zasjedanja usvojeno je 9 rezolucija, akcijskih planova i strategija.

Kako do suradnje u
znanosti i tehnologiji?

Hrvatska može pomoći
Kosovu znanjem

Ministarska konferencija CEI o znanosti i tehnologiji
održana je u Minsku.

U petak, 3. studenog 2017. godine, Ministarstvo zdravstva je posjetilo izaslanstvo Republike Kosovo.

Državni tajnik Ministarstva zdravstva g. Tomislav Dulibić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. Krunoslav Capak sudjelovali su u srijedu, 26. listopada 2017. godine, na
Ministarskoj konferenciji o znanosti i tehnologiji pod nazivom
„Biotehnologija za zdrav i aktivan život u regiji Srednjoeuropske
inicijative “Biotechnology for Healthy and Active Life in CEI Region“, u Minsku. Konferencija je organizirana od strane Srednjoeuropske inicijative/
Central European Initiative i Državnog odbora
za znanost i tehnologiju
Republike Bjelorusije/
State Committee on
Science and Technology of the Republic of
Belarus.

Kosovski veleposlanik g. Ge- nje s Hrvatskom te razmjenom
zim Kasapolli susreo se s mini- iskustva, znanja i dobre prakstrom zdravstva Milanom Ku- se.
jundžićem povodom stupanja na dužnost veleposlanika i s cilju poticanja
daljnjeg razvoja suradnje
između dvije države u
području zdravstva.
Ministar Kujundžić istaknuo je izvanrednu suradnju dviju država, ali i
činjenicu kako još postoji
prostora za njeno širenje
i unaprjeđenje. Od strane predstavnika Kosova
upućen je poziv za posjet
Republici Kosovo, a ministar Kujundžić je naglasio kako su vrata uvijek
širom otvorena u Hrvatskoj. Glavna tema sastanka bili su prioriteti Kosova u području zdravstva,
gdje je izražena želja za
produbljivanjem surad-

Na konferenciji se raspravljalo o mogućnostima suradnje u području znanosti i tehnologije
u regiji, te o konkretnim
izazovima i idejama u
području biofarmacije i
biotehnologije za poljoprivredne i prehrambene sektore, uz mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU.
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Suradnja Regiomed Kliniken i Medicinskog fakulteta u Splitu primjer dobre prakse
Na 16. Europskom zdravstvenom kongresu koji se održao od 12. do 13. listopada u Münchenu sudjelovao je i ministar zdravstva dr. sc. Milan Kujundžić, a uz izaslanstvo iz Hrvatske, kongresu su nazočili i generalni konzul Petar Uzorinac i konzul za
gospodarstvo Mladen Nimac.
Kongres je okupio više od tisuću sudionika, uključujući vladine
dužnosnike, stručnjake iz područja zdravstva, ravnatelje bolnica
i druge predstavnike zdravstvenog sektora, a uz bavarsku ministricu zdravstva gđu Melanie Huml, pozdravni govor prilikom otvaranja Kongresa održao je i ministar Kujundžić.
U tonu glavne teme Kongresa 'Formiranje sustava zdravstvene
zaštite na ravnopravan i održiv način', ministar Kujundžić u svojoj je prezentaciji o hrvatskom zdravstvenom sustavu istaknuo
dugu tradiciju u području farmacije i medicine u Republici Hrvatskoj. Uz navedeno, osobiti interes na Kongresu iskazan je u
području hrvatske transplantacijske stručnosti, u kojoj smo među prvima u svijetu. Jedna od glavnih tema Kongresa bila je
digitalizacija i korištenje novih tehnologija u zdravstvu u sklopu
koje je prezentiran sustav e-zdravstva u Republici Hrvatskoj. Iz
niza susreta valja izdvojiti sastanak s g. Ulfom Finkom, senatorom i organizatorom kongresa.
Ministar Kujundžić je također sudjelovao u otvorenom razgovoru
s predsjednikom uprave Joachimom Boveletom i medicinskim
direktorom Johannesom Brachmannom iz REGIOMED-KLINIKEN
GmBH. Tema ovog dijela Kongresa bila je suradnja REGIOMED
KLINIKEN i Medicinskog fakulteta u Splitu. Radi se o iznimno
važnom i jedinstvenom konceptu integriranih studija na europskoj razini.

Predstavnici Regiomed-Kliniken naveli su kako su tražili partnera i u drugim državama, primjerice SAD-u, Izraelu, Mađarskoj i
još nekim zemljama, no Split je bio najbolji izbor jer iako je sve-

učilište još mlado, ima vrhunske rezultate. Kroz ovu jedinstvenu
suradnju svake godine 30-40 studenata iz Bavarske upisuje
Medicinski fakultet u Splitu. Predstavnici Regiomed-Kliniken
uvjereni su da će mladi Bavarci dobiti izvrsnu edukaciju, a splitsko sveučilište dobiti izvrsne, visoko motivirane studente.

Suradnjom do niže
cijene skupih lijekova

Zajedničko pregovaranje
o cijenama lijekova

U Ministarstvu zdravstva, 6. studenog 2017. godine,
održan je sastanak između talijanskog veleposlanika u
Hrvatskoj i predstavnika Ministarstva zdravstva

U Rimu, 3. listopada 2017., održan je 2. sastanak Tehničkog odbora
skupine Valetta, europske inicijative za bržu i lakšu dostupnost
posebno skupih lijekova.

Talijanski Veleposlanik Adriano Chiodi Cianfarani posjetio je Ministarstvo zdravstva i tom prigodom se susreo s ministrom Kujundžićem vezano uz razgovore o
uzajamnoj podršci po pitanju premještaja Europske
agencije za lijekove. (Veleposlanik je predstavio kandidaturu Milana te istaknuo kako bi zbog blizine tog
grada i Republika Hrvatska mogla imati koristi od takvog konačnog odabira. U razgovoru se također istak-

nula potreba većeg povezivanja država članica Europske unije radi ostvarivanja nižih cijena skupih lijekova.
U ovom kontekstu Republika Hrvatska je pozvana na
pridruživanje skupini Valletta koju predvodi talijansko
ministarstvo zdravstva. Izražen je i interes za produbljivanjem suradnje između agencija nadležnih za lijekove, kao i mogućnost organizacije susreta talijanskih i
hrvatskih farmaceutskih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Pod pokroviteljstvom talijanske
ministrice zdravstva gospođe Beatice Lorenzin, u organizaciji talijanskog Ministarstva zdravstva i talijanske Agencije za lijekove AIFA,
okupila su se izaslanstva osam
zemalja članica (Portugala, Španjolske, Italije, Cipra, Grčke, Irske,
Malte i Rumunjske), kao i tri zemlje promatrača (Slovenije, Estonije
i Hrvatske). Izaslanstva su bila
zastupljena predstavnicima Ministarstava zdravstva i domicilnih
Agencija za lijekove, dok su Italija,
Španjolska, Cipar i Portugal bili
predvođeni i resornim ministrima
zdravstva. Cilj sastanka bio je dogovoriti postupnik aktivnosti i izabrati određeni broj lijekova za koje
će se, s nositeljima odobrenja,
zajednički pregovarati o maksimalnoj
cijeni.
Sastanak je započeo
pregledom
sličnih
inicijativa koje u
ovom trenutku postoje u EU, a nastavio se
prijedlozima po tri
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lijeka za režim zajedničkog pregovaranja od strane svake zemlje.
Nakon detaljne analize, odabrana
su četiri posebno skupa lijeka za
koje će Valetta inicijativa pokrenuti
postupak pregovaranja o zajedničkim cijenama sa nositeljima odobrenja za svih osam zemalja, odnosno za tržište koje obuhvaća 154
milijuna ljudi. Na slijedećim sastancima Valletta grupe očekuje se
proširenje aktivnosti širenjem grupa lijekova za koje je planirana
zajednička nabava, u svrhu omogućavanja dostupnosti posebno
skupih lijekova za što veći broj
bolesnika, a bez ugrožavanja financijske održivosti zdravstvenih
sustava zemalja članica Valletta
inicijative.
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Korea-Croatia Healthcare Forum 2017 prilika
za umrežavanje i proširenje suradnje
U Zagrebu je 8. studenog 2017. godine u Hotelu Sheraton
održan Korea-Croatia Healthcare Forum 2017.
Forum je organiziralo Veleposlanstvo Republike Koreje u
Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske,
Ministarstva zdravstva i blagostanja Republike Koreje,
Korejskog instituta za razvoj
zdravstv ene in dustr ije
(KHIDI) i Korejskog poslovnog centra Zagreb (KOTRA).
Cilj Foruma je razvoj suradnje između Republike Koreje
i Hrvatske te promocija suradnje korejskih i hrvatskih
tvrtki u segmentu zdravstva.
Također predstavlja značajnu priliku za umrežavanje i

ostvarivanje kontakta s različitim dionicima i stručnjacima u ovom dijelu poslovanja. Ministar Kujundžić je na
Forumu uz uvodnu riječ,
održao i prezentaciju pregleda hrvatskog zdravstvenog
sustava i najvažnijih aktivnosti, a u kasnijoj raspravi
sudjelovala je i pomoćnica
ministra prim. Vera KatalinićJanković. Na Forumu su
sudjelovali brojni stručnjaci
iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED),
farmaceutske industrije,
bolničkog sektora i mnogi
drugi.

Sastanak s korejskom delegacijom početak
je šire i intenzivnije suradnje dviju država
Ministar Kujundžić sa suradnicima je 9. studenoga 2107. godine održao sastanak s predstavnicima korejskog izaslanstva koje su predvodili veleposlanik Republike Koreje u Zagrebu g. Park Won-om i direktorica Odjela za globalno
zdravstvo (Global Health Care Division) korejskog Ministarstva zdravstva Kim Hyunsook.
Gđa. Kim Hyunsook je istaknula kako će
u studenom 2017. godine u Seulu biti
održana konferencija na temu zdravstva
„Medical Korea“ na koju je su pozvani i
predstavnici hrvatskog Ministarstvo
zdravstva. Podsjetila je kako Republika
Koreja od svibnja ove godine ima novu
Vladu koja je znatno liberalizirala opću
atmosferu u društvu u odnosu na posljednjih deset godina. Novoj Vladi je zdravstvo među najvažnijim prioritetima, osobito u smislu troškova i cijena, a sustav
zdravstvenog osiguranja jednim se dijelom oslanja i na dodatnu financijsku
participaciju građana. Jedna od važnih
tema koju je istaknula korejska strana
odnosi se na problematiku vezanu uz
Alzheimerovu bolest, gdje su zatražili
razmjenu iskustva s Hrvatskom. Također
je naglašeno kako se korejski Zavod za
razvoj zdravstvene industrije u velikoj
mjeri fokusira i na zdravstveni turizam.

Ministar Kujundžić rekao je kako mu je
vrlo drago susresti se u atmosferi u kojoj
je moguće voditi neposredniji razgovor, s
obzirom da je hrvatska strana iznimno
zainteresirana za korejska iskustva. Ministar je čestitao na
organizaciji
„Korea – Croatia
Healthcare Foruma 2017“, te
zahvalio na pozivu na konferenciju u Seulu, na
kojoj će Ministarstvo
zdravstva
predstavljati državni tajnik prim.
Željko Plazonić.
Ministar je naglasio i kako će spoznaje s nadolazeće konferencije u
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Seulu svakako koristiti hrvatskom zdravstvenom sustavu s obzirom na činjenicu
da u području medicinskih tehnologija i
proizvodnje Republika Koreja zauzima
sam vrh svjetske medicine.
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BUDUĆNOST ZDRAVSTVENIH
SUSTAVA U EUROPI
Europski zdravstveni sustavi suočavaju se s izazovima i financijskim pritiscima koji predstavljaju prijetnju njihovoj dugoročnoj održivosti i vrijednostima jednakosti, univerzalnosti i solidarnosti. U cilju boljeg razumijevanja i planiranja potencijalnih smjerova kretanja zdravstvenih sustava, Ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije osnovao je Radnu skupinu stručnjaka koja će se baviti odgovorima zdravstvenih sustava na izazove u budućnosti. Skupina će, u suradnji sa Službom za zdravstvene sustave i javno zdravstvo Ureda za Europu SZO, raditi na razvoju scenarija i pragmatičnih savjeta usmjerenih prema politici i donositeljima odluka u cilju osiguranja orijentiranosti europskih zdravstvenih
sustava na zajedničke vrijednosti.
Preuzeto: European Observatory on Health Systems and Policies—EUROHEALTH: Hans Kluge, Nick Fahy, Jo De Cock, Elke
Jakubowski, Govin Permanand and on behalf of the WHO Regional Office Health Systems Foresight Group (link)

D

onositelji odluka u zdravstvu u
Europi suočavaju se s brojnim
zajedničkim izazovima. Među
najvažnijima su povećani troškovi zdravstvene skrbi, demografski izazovi i starenje populacije, mijenjajući tereti bolesti,
zdravstveni radnici i rastuća potražnja za
zdravstvenim uslugama. Sukladno tome,
povećava se širina problema u odnosu
na pristupačnost i održivost financiranja,
adekvatne ljudske resurse u zdravstvu
(ne samo u povećanju brojeva, već i u
poboljšanju kvalitete i usavršavanja), te
mogućnost prilagodbe sustava da se
nose s ovakvim izazovima i pritom nastavljaju s pružanjem kvalitetne skrbi.

tehnologija, gdje je naglašen trend rasta
potrošnje posebno skupih lijekova. Rezultat toga je potencijalna prijetnja osiguranju univerzalnosti i solidarnosti –
tradicionalnim vrijednostima europskih
zdravstvenih sustava.
Globalna ekonomska kriza je doprinijela
ovom problemu, te neke države ne bilježe napredak prema ostvarenju univerzalne zdravstvene zaštite. Navedeno treba
promatrati i u novom kontekstu provedbe UN Agende 2030 i Ciljeva održivog
razvoja/Sustainable Development Goals
(SDGs), koji naglašavaju važnost univerzalne zdravstvene zaštite i promicanja
zdravlja i blagostanja za sve, u isto vrijeme kada populističke i nacionalističke
Glavni trendovi relevantni za reformu
zdravstvenog sustava:

 potrebe u zdravstvu koje se mijenjaju:

Europski zdravstveni sustavi dugo se
suočavaju sa sličnim problemima. Istraživači, stručnjaci i kreatori politika često su
upozoravali na neodrživost troškova
zdravstva, promjene u pojavnosti bolesti,
demografske promjene i rastuću potražnju za zdravstvenim uslugama te su pozivali na donošenje održivih rješenja. Ono
što današnje doba čini specifičnim jest
intenzitet navedenih izazova, posebice u
pogledu financijskog pritiska na zdravstvene sustave od strane novih lijekova i

sile rastu, a mnoga gospodarstva se
suočavaju sa rastućim mjerama štednje.
Snažna predanost zajedničkim vrijednostima
Predanost SZO-a prema ostvarivanju
pružanja zdravstvene skrbi temeljene na
zajedničkim vrijednostima može se pronaći u njenom Ustavu od 1946. godine.
On određuje „uživanje najvišeg dostižnog standarda zdravstva“ kao temeljnog
ljudskog prava te da je „informirano mišljenje i aktivna suradnja u dijelu javnosti
od najveće važnosti“, i da su vlade odgovorne za zdravlje svojih naroda kroz
„pružanje adekvatnih zdravstvenih i socijalnih mjera“.
bitnih pokazatelja; naši trenutni sustavi
informiranja u zdravstvu su orijentirani
prema ulaznim podacima i procesima, a
ključno je da budu usmjereni prema
izlaznim podacima;

ne samo starenje populacije, već promjene u pojavnosti bolesti i pacijenti s
višestrukim kroničnim stanjima– koje
 zdravstvena radna snaga koja se mijesu posljedice na strukturu pružanja
nja tehnologija već mijenja prirodu
zdravstvene skrbi i kakve socijalne
uloge zdravstvenih radnika, kao što
strukture se očekuju u smislu odgovormijenja pojavnost bolesti te poziva na
nosti pojedinca, obitelji, civilnog društva
razvoj potpuno novih funkcija ili profesija; problemi povezani sa starenjem
i javnih usluga?
zdravstvenih radnika te zadržavanjem i
 kontinuirani rast nejednakosti u poglenjihovom raspodjelom, bit će i dalje
du potreba, intervencija i usluga: postoprisutni;
je nejednaki obrasci potreba gdje je
manji broj pacijenata odgovoran za
 izazovi u odnosu na razumijevanje i
glavni dio potrošnje, i širenje novih
uključivanje društvenih odrednica u
načina liječenja koji su nejednako raszdravstvu: socioekonomske nejednakosti u društvu i diljem regije utječu na
podijeljeni čak i unutar zemalja;
zdravstvene sustave i posljedično na
 inovacije i provedba: ovo se odnosi na
širu ekonomsku i političku održivost
problematiku povezivanja istraživanja,
zdravstvenih sustava, kao i u pogledu
razvoja, procjene i provedbe procesa,
održavanja snažne orijentacije na vrijedgdje je trenutni sustav povezivanja istranosti;
živanja s potrebama te korištenje dokaza u razvoju dobre prakse daleko od
 otpornost zdravstvenog sustava: izazovi
s kojima se suočavaju zdravstveni sussavršenstva;
tavi će i nadalje biti prisutni te je ključ informiranje i učinkovitost: poznate su
no pitanje za sve kreatore politika kako
opće dobrobiti informacijske tehnologije
poboljšati kapacitete za identifikaciju
u zdravstvu, ali jedan od dugoročnih
izazova u ranoj fazi kako bi se sustavi
izazova s kojim se susreću zdravstveni
mogli čim uspješnije prilagođavati.
sustavi predstavlja potreba mjerenja
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U novije vrijeme, konkretno u europskoj
regiji, Ljubljanska povelja o reformi
zdravstva iz 1996. godine sadrži nekoliko „temeljnih načela“, od kojih prvo
glasi da „zdravstveni sustavi trebaju biti
vođeni vrijednostima“. Ova jasna potvrda zajedničkog razumijevanja regije je
dodatno učvršćena Talinskom poveljom
„Zdravstveni sustavi za zdravlje i blagostanje“ iz 2008. godine (link)
Pozivajući zdravstvene sustave temeljene na solidarnosti, jednakosti, sudjelovanju i odgovornosti, Talinska povelja
predviđa buduće izazove u zdravstvu i
to u vrijeme kada je gospodarska krize
bila tek na pomolu te naglašava potrebu da zdravstveni sustavi budu promicatelji zdravlja, blagostanja i socijalne
dobrobiti temeljenih na navedenim
vrijednostima.
Povelja se dokazala važnom u pomoći
državama u oblikovanju i razvoju njihovih zdravstvenih sustava i politika, a
njezine vrijednosti sadržane su u regionalnoj europskoj zdravstvenoj strategiji
pod nazivom Health 2020.
S obzirom na prethodno navedeno, možemo se zapitati: Što budućnost nosi za
europske zdravstvene sustave? Koji su
ključni problemi koji traže odgovore ili
rješenja i mogu li zdravstveni sustavi
ostati orijentirani prema vrijednostima?
Kako nacionalna politika i donositelji
odluka mogu donositi informirane odluke
kako bi se pripremili za budućnost? I što
možemo mi, kao šira javnozdravstvena
zajednica napraviti kako bismo pomogli?
Iako nema spremnih odgovora, važno je
anticipirati trendove i kretanja kako bi se
pomoglo pri mapiranju odgovarajućih i
dugoročnih izbora politike. Donositeljima
politika diljem regije je potreban pragmatičan i politički orijentiran savjet.
S ovim pitanjima na umu, Ured za Europu SZO osnovao je skupinu stručnjaka
koja će se baviti trendovima i kretanjima

zdravstvenih sustava, s ciljem sagledavanja perspektive dugoročne budućnosti
zdravstvenih sustava u Europi, te njihovih prioriteta i usmjerenja. Cilj je također
pomoći u razvoju prijedloga za kreatore

zdravstvenih politika i odluka koji mogu
podržati buduću prilagodbu njihovih sustava glavnim izazovima i trendovima koji
dolaze.
Identifikacija budućih izazova i trendova
Od brojnih izazova i trendova koje ova
grupa stručnjaka ima u fokusu, potrebno
je spomenuti neke. I dok su donositelji
politika u Europi privrženi zajedničkim
vrijednostima koje njihovi sustavi do
određene mjere i reflektiraju, regionalni
zdravstveni sustavi i nadalje ostaju vrlo
različiti. Tri tradicionalna modela Beverigde, Bismarck i Semashko su prilagođeni različitim nacionalnim kontekstima i s
vremenom su napredovali. Čak i ako te
kategorizacije nisu primjenjive u praksi,
svaka od njih je ostavila svoje povijesno
nasljeđe u području strukturiranja i planiranja zdravstvenih sustava, resursa,
infrastrukture (zgrada) i
očekivanja o tome kako bi
zdravstveni sustav trebao
funkcionirati; svi sa svojim
specifičnim prilagodbama
ovisno o kojoj se državi radi.
Premda sve države mogu
imati npr. akutne probleme
s resursima i bolničkom
infrastrukturom, ipak imaju
drukčije polazišne točke i
potencijalne putanje u planiranju odgovora na buduće
probleme, kojih je u nekim
slučajevima vrlo mnogo.
Jedan od izazova odnosi se
na financijski pritisak na
zdravstvene sustave, trenutno dodatno
pogoršanim globalnom gospodarskom
krizom. Razdoblje od 2009. do 2013.
godine bilježi opći pad potrošnje za
zdravstvo u brojnim državama, međutim
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od tada zdravstvena potrošnja u regiji
ponovno bilježi rast. Također, s obzirom
da se zdravstveni sustavi u Europi većinom financiraju iz proračunskih sredstava, ovaj financijski pritisak se definira
kao izazov za javne proračune.
Uzimajući u obzir važnost solidarnosti za
europske zdravstvene sustave ne postavlja se pitanje samo gospodarske i financijske održivosti trenutne potrošnje u
zdravstvu, već se postavlja pitanje o tome jesu li oni politički i socijalno održivi i
koliki će iznos potrošnje na zdravstveni
sustav populacija prihvatiti?
Unaprjeđenja i poboljšanja u tehnologiji
lijekova su ključna za pružanje kvalitetne
skrbi, ali sa sobom nose i problematiku
rasta cijene lijekova. S fokusom na skupe proizvode, lijekovi i tehnologije predstavljaju važan čimbenik u zdravstvenoj
potrošnji. Također je nejasno reflektiraju
li cijene ovih mnogobrojnih poboljšanja
njihovu komparativnu dodanu vrijednost
zdravstvu i zdravstvenim sustavima uzmimo za primjer liječenje raka gdje
veća potrošnja na liječenje raka nije izravno povezana s poboljšanjem ishoda,
dok cijene novih lijekova (i postojećih
lijekova) nastavljaju rasti iznimnom brzinom. Štoviše, mnoge inovacije nisu nužno usklađene s potrebama zdravstvenog
sustava, niti s potrebama pacijenata.
Kao područja kojim se nedovoljno bavi
ističu se mentalno zdravlje i rastuće prijetnje antimikrobne rezistencije koju
inovacije i novi lijekovi ne prate.
Kao što je prethodno navedeno, postojeća infrastruktura zdravstvenih sustava
predstavlja problem za sve države u budućnosti, s obzirom da trenutno stanje
odražava prijašnje potrebe i pristupe.
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Svjetska zdravstvena organizacija
To se odnosi na tradicionalnu „tvrdu“
fizičku infrastrukturu kao što su bolnice i
ustanove, te „meku“ infrastrukturu kao
što su mehanizmi administracije, financiranja, nadziranja, snimanja i pružanja
zdravstvene skrbi, te izobrazba i raspodjela zdravstvenih radnika.
I posljednji izazov kojeg je potrebno spomenuti je manjak kapaciteta za dugoročno planiranje politika i njihove provedbe.
Kombinacija održivog financijskog pritiska i relativno kratkih mandata ministara
zdravstva (uz česta smanjenja u proračunima za zdravstvo), dovelo je do usredotočenosti na kratkoročne politike i strukture. Uz navedeno, kako zdravstveni
sustavi i izazovi s kojima se suočavaju
postaju sve kompliciraniji, proces promjene unutar njih postaje sve teži i oduzima više vremena. To dovodi do rizika za
stvaranje manjka strukturalnih kapacite-

ta za strateške, dugoročne reforme
zdravstvenih sustava, te poteškoće u
dostizanju globalnih ciljeva u okviru
SDGs. Ovih pet područja ne predstavljaju
iscrpan popis svih (trenutnih) izazova za
budućnost – jedan od zadaća radne skupine kupine je identificiranje i ostalih
izazova– ali su važni za razmatranje daljnjih koraka koje trebaju poduzeti donositelji odluka.
SZO/Europa - radna skupina za zdravstvene sustave
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Radna skupina
Članove radne skupine čine donositelji odluka, menadžeri, predstavnici privatnog sektora,
znanstvenici i istraživači, tehnološki stručnjaci i inovatori; svi povezani zajedničkim interesom rada na prilagodbi europskih zdravstvenih sustava izazovima koje nosi budućnost.
Prvi sastanak radne skupine je održan u Bruxellesu, 7. srpnja 2017. godine, u organizaciji
belgijskog Nacionalnog zavoda za zdravstvo i osiguranje osoba s invaliditetom. Sastanak
je organiziran kroz tematske radne skupine uz pomoć tehnike tzv. brainstorminga o izazovima s kojima se suočavaju europski zdravstveni sustavi, uključujući probleme koji nastaju i scenarije za budućnosti.
Važan scenarij koji je nastao kao rezultat prvog sastanka radne skupine govori kako solidarnost u zdravstvu (kao i u drugim životnim područjima) ne možemo uzeti zdravo za
gotovo. Zapravo, dok određene vrijednosti u pogledu društva i planiranja zdravstvenih
sustava mi danas držimo zadanima, buduće ih generacije možda neće htjeti zadržati.
radile na istraživanju dugoročne budućnosti europskih zdravstvenih sustava
uključuju: Calouste Gubelnkian Foundation – koja je podržala izvješće o budućnosti portugalskog zdravstvenog sustava;
Svjetski gospodarski forum/World Economic Forum – koji je uspostavio
„Inicijativu sustava o oblikovanju budućnosti zdravstva i zdravstvene skrbi“, čiji
je cilj pružati jedinstveni okvir za očuvanje zdravlja i unaprjeđenje zdravstvene
skrbi; Europski zdravstveni forum Gastein – koji je uspostavio „Projekt budućnosti zdravstva“ kako bi se sagledali brojni
čimbenici koji utječu na zdravstvo u sljedećih dvadeset godina. Radna skupina
će prema potrebi raditi paralelno i u suradnji s navedenim inicijativama, ali kroz
prizmu fokusa SZO-a na pristup orijentiran prema vrijednosti i univerzalnoj
zdravstvenoj zaštiti.
Sastanak povodom 10. godišnjice Talinske povelje
U cilju obilježavanja desete godišnjice
Talinske povelje, najavljeno je održavanje
tehničkog sastanka na visokoj razini pod
nazivom „Zdravstveni sustavi za prosperitet i solidarnost: koji uključuju cijelu
populaciju/Health Systems for Prosperity
and Solidarity: Leaving no one behind“ u
Tallinnu, Estoniji, 13. i 14. lipnja 2018.
godine. Ovaj sastanak na visokoj razini
će podržati Europski opservatorij za

Novoosnovana radna skupina
okuplja široki spektar stručnjaka iz
europske regije i izvan nje .Rad
skupine će se usredotočiti na sljedeća četiri načela: (i) fokusiranje
na djelovanje; (ii) istraživanje alternativnih budućnosti; (iii) sudjelovanje; (iv) multidisciplinarnost. Radit
će u tri faze: (i) dijagnosticiranje
(razumijevanje gdje smo), (ii) prognoza (istraživanje budućnosti i
različitih scenarija); (iii) potencijalne preporuke (preporuke za sljedeće korake). Proces je više iterativan nego sekvencijalan a radna
skupina nije vremenski ograničena.
Druge skupine koje su također
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zdravstvene sustave i politike koji i sam
obilježava dvadesetu godišnjicu rada.
Sastanak će biti orijentiran na tri krovne
teme: uključivanje – poboljšanje pokrivenosti, pristupa i financijske zaštite za
sve; ulaganje – ulaganje u zdravstvene
sustave; inovacije – usmjeravanje inovacija i sustava kako bi se zadovoljile potrebe ljudi. Ove teme su usklađene sa stajalištem novog generalnog direktora SZO-a
dr. Tedrosa Ghebreyesusa da bi univerzalna zdravstvena zaštita trebala biti
temeljno etičko pitanje, a ne političko
kao što je sad. Radna skupina će podijeliti svoja inicijalna saznanja kako bi se
povećala osjetljivost i informiranost donositelja politika vezano uz glavna pitanja i buduće scenarije. Budućnost nije
statična pa ni mi ne možemo biti statični
u svojim naporima vezano uz jačanje
zdravstvenih sustava. Postoji naravno
rizik da europski zdravstveni sustavi u
budućnosti krenu svojim individualnim
putovima, gdje će se pružanje skrbi temeljiti na platežnoj moći, a postignuti
napredak u posljednjih nekoliko desetljeća vezano uz smanjenje nejednakosti će
se usporiti. Kao odgovor na to, Ured za
Europu SZO će nastaviti pomagati europskim zdravstvenim sustavima u održavanju zajedničkih vrijednosti - jednakosti, univerzalnosti i solidarnosti. Novoosnovana radna skupina imat će ključnu
ulogu u ostvarivanju toga cilja.
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Publikacije i najave događanja

Publikacije Svjetske zdravstvene organizacije

INJURIES: A CALL FOR PUBLIC HEALTH

EVOLUTION OF WHO AIR QUALITY GUIDE-

ACTION IN EUROPE

LINES: PAST, PRESENT AND FUTURE

Link na online verziju

Link na online verziju

Najave događanja
 WHO – Prva globalna ministarska konferencija o uklanjanju tuberkuloze,
Moskva, Ruska Federacija, 16.-17. studenog 2017. godine

 Zasjedanje Povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje
između Vlade RH i Vlade Republike Azerbajdžana

Izdavač

 Baku, 27. i 28. studenog 2017.

Ministarstvo zdravstva

 WHO – 2. sastanak koalicije partnera za jačanje zdravstva i kapaciteta
Europske regije, Helsinki, Finska, 28.-30. studenog 2017. godine

 WHO – WHO/FAO Zajednički simpozij o održivosti sustava zdrave hrane i
prehrane, Budimpešta, 4.-5. prosinca 2017. godine

Ksaver 200a, Zagreb
Email: eubilten@miz.hr
Uredništvo
Glavna urednica: Sibila Žabica
Novinari: Andrea Veselčić,

 London School of Hygiene & Tropical Medicine—simpozij Pristup skupim
lijekovima, London, 5. i 6. prosinac 2017. godine

Nikola Kusovac
Savjetnica: Vesna Rems Dobrin

 Formalni sastanak ministara zdravstva Vijeća EU (EPSCO Formal), 8. prosinca 2017. godine
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