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MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
gospodinu
prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru

U prilogu dostavljam dopunsko zastupničko pitanje Sabine Glasovac, zastupnice u
Hrvatskom saboru, postavljeno u skladu s odredbom članka 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.

Na temelju članka 142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, odgovor u pisanom obliku
na postavljeno zastupničko pitanje dostavite u roku od 30 dana od dana kad Vam je pitanje
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

ordan Jandroković

Na znanje:
- Vlada Republike Hrvatske
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Zagreb, 9. lipnja 2022. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje, izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora,

Sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, molim Vas da ministru
zdravstva Viliju Berošu proslijedite moje zastupničko pitanje, kako slijedi:
Dana 4. ožujka 2022. godine postavila sam Vam pitanje kada ćete izmijeniti Pravilnik
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja kojim bi se
roditeljima djece s najvećim stupnjem invaliditeta, u slučajevima da bolnička ustanova nema
smještajnih kapaciteta, omogućilo pravo na naknadu troškova smještaja do maksimalnog
iznosa po danu, u visini dnevnice utvrđene Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje
i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, na način
kako je to uređeno za roditelje djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge
bolesti koja neposredno ugrožava život.
U Vašem odgovoru od 11. travnja 2022. godine se navodi sljedeće: „Ovaj prijedlog će
se svakako razmatrati tijekom budućih normativnih aktivnosti.“
Nastavno na Vaš odgovor, moram Vas podsjetiti da se navedeni prijedlog razmatra
već 10 godina, a razmatranje, odnosno konačan sud o prijedlogu je i donesen 2017. godine.
Naime, 20. rujna 2017. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
oko donošenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja.
Na istom tom javnom savjetovanju su upravo ovako predložena rješenja roditelja djece
s teškoćama uvažena i prihvaćena. Ne vidim razlog da se cijela procedura još jednom
ponavlja jer se time samo troši vrijeme svih onih koji su već bili uključeni u prethodnu
raspravu, a roditelji djece s teškoćama se svakim odlaganjem stavljaju u nepovoljan položaj.
Situacija je tim gora jer neke bolnice rade sa smanjenim prostornim kapacitetima kao
posljedica nesaniranih oštećenja od potresa te Vam stoga još jednom postavljam pitanje na
koje nisam dobila odgovor:
Zbog čega Pravilnik koji je prošao svu potrebnu stručnu i pravnu proceduru još 2017.
godine nije do danas stupio na snagu te kada će konačno biti donesen?
S poštovanjem,
Sabina Glasovac
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Klasifikacijska oznaka:

Sabina Glasovac, potpredsjednica
Hrvatskog sabora
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