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Dramatičan pad: U pandemiji su pacijenti obavili 
110.957 zahvata i pregleda manje nego u 2019.

Tijekom 2020. u svih 46 hrvatskih bolnica zabilježen 
je veliki minus od 110.957 manje obrađenih slučajeva 
i napravljenih zahvata nego u 2019., kada su iste 
bolnice pružile ukupno 549.957 pregleda, terapija, 
zahvata i drugih usluga.
Epidemiološke mjere s ciljem sprečavanja širenja 
zaraze u bolničkom sustavu dovele su u 2020. do 20-
postotnog pada obrađenih slučajeva, što otvara 
pitanje zdravstvenih posljedica za pacijente koji nisu 
na vrijeme obavili pregled, dobili dijagnozu te primili 
odgovarajuću terapiju, zahvat ili medicinski savjet. 

Teško je procijeniti koji se broj 
pacijenata koji nisu primljeni 
u javnim bolnicama snašao 
tako što je zatražio medicinsku 
uslugu u privatnim 
zdravstvenim institucijama, 
ali dobro upućeni govore kako 
su pojedine privatne klinike 
bilježile vrlo visoki rast.

Piše: Gojko Drljača

Nominalno gledano, najveće minuse zabilježile su 
najveće bolnice. KBC Zagreb imao je 14.903 manje 
slučajeva (-22 posto), KBC Sestara milosrdnica 
12.674 manje (-25 posto) i KBC Split -8935 (-19 
posto). Postotno gledano, najveći minus zabilježen je 
u DB Srebrnjak - 1369 slučajeva manje ili -45 posto.



´ Veća je opasnost od lockdowna u bolnicama nego od korone

´ Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata u posljednjih 
nekoliko mjeseci zaprimila je brojne pritužbe u vezi s 
nedostupnom zdravstvenom zaštitom u hrvatskim bolnicama. 
Unatoč intenzivnom radu i trudu zdravstvenih radnika, nisu se 
obavile planirane dijagnostičke pretrage za koje pacijenti 
čekaju i godinama, zaprimljeno je više od 300 pritužbi samo 
za dijagnostiku.

´ Bilo je i 50-ak prijava pacijenata koji nisu dobili lijekove, na što 
je utjecao dug prema veledrogerijama i obustava lijekova.

´ Najugroženiji su onkološki bolesnici koji i dalje zovu jer strepe 
u neizvjesnosti, a kronični bolesnici kojima je bila potrebna 
kontrola i praćenje također su odlukama bili izostavljeni. 
Najveći problem nastao je kod bolesnika s autoimunim 
bolestima, dijabetesom, multiplom sklerozom... takvi bolesnici 
zahtijevaju stalno praćenje te je šteta koja bi mogla nastati 
zbog neadekvatne kontrole ogromna. Niti će na vrijeme biti 
dijagnosticirane onkološke bolesti, niti će se dijagnosticirati 
komplikacije zbog kroničnih bolesti. Ni u jednom trenutku 
nismo mogli naći način za odobravanje ograničenja 
zdravstvenim uslugama. U razgovoru s kolegama iz drugih 
zemalja EU razvidno je da su bolnice zauzele stav kako je veća 
opasnost od bolničkog lockdowna nego od mogućnosti 
infekcije SARS-CoV-2, što se za sada pokazuje točnim„!

Naš komentar

Nećemo dopustiti da 
pacijenti sami moraju 
kupovati lijekove i nositi u 
bolnice. Dugovi u zdravstvu se 
moraju sustavno rješavati!  

Zdravstvo mora biti prioritet! O tome govorimo 
već 22 godine našeg postojanja!



Vrijedna pomoć: U Zagrebu startao projekt „Žene za žene“ koji 
osigurava besplatnu pomoć u kući za onkološke pacijentice

Živite u Zagrebu, 
onkološka ste 
pacijentica i treba vam 
pomoć u kući tijekom 
liječenja? Za vas 
postoji rješenje! Dvije 
poznate udruge, 
Hrvatski forum protiv 
raka dojke EUROPA 
DONNA i Udruga žena 
oboljelih i liječenih od 
raka NISMO SAME, uz 
potporu Grada 
Zagreba, započele su s 
provođenjem EU 
projekta „Žene za 
žene“ putem kojega će 
se 15 žena, pripadnica 
marginaliziranih 
skupina na tržištu 
rada, osposobiti i 
zaposliti na poslovima 
pružanja pomoći 
ženama oboljelima od 
malignih bolesti.



Projekt je dodatno 
inovativan u smislu 
da u vidu krajnjih 
korisnica uključuje 
jednu posebno 
ranjivu skupinu 
žena oboljelih od 
malignih bolesti. 
Naime, prema 
podatcima iz 
ispitivanja, koje je 
provela Udruga 
Nismo same na 
uzorku od 150 
sudionica koje se 
liječe od malignih 
bolesti u 
zagrebačkim 
bolnicama, 64,97 % 
ispitanica je izjavilo 
da im je tijekom 
liječenja potrebna 
pomoć u kućanskim 
poslovima.

Među ženama koje 
će se zaposliti kroz 
ovaj projekt je i 
jedna bivša 
onkološka 
pacijentica koja je 
tijekom liječenja 
ostala bez posla.

Ako Vam treba ova vrsta pomoći, Hrvatski 
forum protiv raka dojke EUROPA DONNA i 
Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 
NISMO SAME pozivaju vas da im se javite na 
e-mail adresu info@zenezazene.hr te na 
brojeve mobitela 091/652 0479 ili 098/880 
843.  Javite se što prije, jer broj mjesta je 
ograničen.



Što se inovativno radi u Hrvatskim 
bolnicama?

Velik uspjeh naših liječnika: U Kliničkoj bolnici Merkur 
nesvakidašnjom metodom izliječena pacijentica u kritičnom 
stanju od posljedica Covida.

Čestitke dr. Ivani Mikolašević i timu

Autor: Silvana Srdoč

Neki oboljeli od Covida
tjednima, pa i mjesecima nakon 
nestanka osnovnih simptoma 
bore se s dugotrajnim i manje 
poznatim posljedicama bolesti. 
Zbog uzimanja antibiotika 
mnogima je narušena crijevna 
mikroflora, a oni s inicijalnim 
gastrointestinalnim 
simptomima u povećanom su 
riziku od razvoja 
pseudomembranoznog kolitisa, 
bolesti koju uzrokuje 
multirezistentna bakterija 
Clostridium difficile, što može 
rezultirati sepsom. Jedna 
pacijentica s tom bolešću, u 
kritičnom stanju, izliječena je u 
KB-u Merkur jednostavnom 
metodom fekalne 
transplantacije

Fekalna transplantacija ili transfer 
fekalne mikrobiote (FMT) postupak 
je liječenja infuzijom tekućeg 
filtrata fecesa zdravog davatelja u 
crijevo primatelja, najčešće 
apliciranjem pripravka putem 
kolonoskopa, kako bi se 
normalizirala crijevna flora. Taj je 
zahvat u Hrvatskoj prvi put izveden 
2017. godine u KBC-u Rijeka, a od 
svibnja 2020. do danas u 
zagrebačkom KB-u Merkur pet puta 
ga je uspješno provela 
gastroenterologinja Ivana 
Mikolašević.

https://www.tportal.hr/autor/silvana-srdoc


PROBUDIMO 
SVIJEST!



Zajedničko odlučivanje u medicini

Mit ili 

stvarnost?

Mišljenje pacijenta je važno: pacijenti trebaju 
odlučivati o svojem liječenju zajedno s liječnicima 

Pacijenti se ne osjećaju dovoljno 
obaviješteni i uključeni u svoje liječenje i 
žele veći udio u procesu donošenja 
odluka. Partnerski odnos između 
zdravstvenih radnika i pacijenata, uz bolju 
međusobnu komunikaciju, pacijentu daje 
aktivnu ulogu u vlastitom liječenju čime se 
stvaraju bolji izgledi za poboljšanje 
zdravstvenih ishoda. Pacijentu treba 
omogućiti pristup informacijama koje 
moraju biti točne, relevantne i 
sveobuhvatne. Uz dobre komunikacijske 
vještine liječnik obiteljske medicine pri 
savjetovanju pacijenta treba koristiti 
najnovija saznanja medicine temeljene 
na dokazima (engl. evidence-based
medicine). Praksa utemeljena na 
znanstvenim dokazima znači primjenu 
najboljega, znanstveno utemeljenoga 
dokaza u donošenju odluke o skrbi za 
bolesnika. Pri Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Splitu djeluje Hrvatski 
Cochrane ogranak s ciljem promicanja, 
izrade i primjene združenih dokaza u 
medicini i zdravstvu za liječnike, studente i 
pacijente

Izvor: Doc. dr. sc. Ivančica 
Pavličević, dr. med.1, dr. 
Silvana Simi,

Partnerski odnosi između 
zdravstvenih radnika i 
pacijenata, uz bolju 
međusobnu 
komunikaciju, pacijentu 
daju aktivnu ulogu u 
vlastitom liječenju čime 
se stvaraju bolji izgledi za 
poboljšanje zdravstvenih 
ishoda. Uz dobre 
komunikacijske vještine, 
liječnici će, pri 
savjetovanju pacijenta, 
koristiti najnovija 
saznanja medicine 
temeljene na dokazima, 
što je osobito važno u 
obiteljskoj medicini.

KONTAKT: 
pravapacijenata.hr@gmail.com


