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Predmet: Zastupničko pitanje prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi sa znanstveno 

utemeljenim podacima o pobolijevanju i uzrocima smrti braniteljske populacije 
 – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnik u Hrvatskome saboru, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, postavio je, 
sukladno sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), 
zastupničko pitanje u vezi sa znanstveno utemeljenim podacima o pobolijevanju i uzrocima smrti 
braniteljske populacije.  
 
  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 

 
             Dana 8. lipnja 2012. godine sklopljen je Sporazum o provedbi znanstveno-
istraživačkog projekta „Praćenje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata“ 
između Ministarstva branitelja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Medicinskog fakulteta. 
Provedba planiranog Projekta planirana je u tri faze. Konačni cilj projekta je utvrđivanje 
najčešćih uzroka smrtnosti hrvatskih branitelja, kako bi unaprijedili zdravstvenu skrb 
hrvatskih branitelja, te unaprijedili Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći i 
Program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima branitelja.  
 

 U prvoj fazi Projekta uspoređena je smrtnost hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata sa smrtnosti u općoj populaciji, pri čemu su obrađeni podaci za 501.701 
hrvatskog branitelja (od toga 5% žena). Prema dostupnim podacima od 1998. do 2010. godine 
umrlo je 24.249 branitelja (4,84%). Prosječna dob umrlih bila je 50,9 godina. Dobiveni 
rezultati ukazuju kako je najveći broj preminulih osoba umro od novotvorina (tumora), potom 
slijede preminuli od bolesti cirkulacijskog sustava (infarkt, moždani udar i slično), te od 
posljedica ozljeda, trovanja i drugih sličnih uzroka. Prema postojećim podacima primarni 
uzrok smrtnosti u općoj populaciji u Republici Hrvatskoj su bolesti cirkulacijskog i 
krvožilnog sustava, dok su prema rezultatima provedenog istraživanja primarni uzrok 
smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja novotvorine (tumori). 
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 U drugoj fazi Projekta „Praćenje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji“, tijekom 2013. godine, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo usporedio je podatke o pobolu s epidemiološkim podacima za opću populaciju koji 
se vode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Odrađeno je spajanje podataka navedenih 
baza s dostupnim bazama koje uključuju: Bazu bolničkog pobola, Registar psihoza, Registar 
za rak (malignih bolesti), Registar suicida i Hrvatski registar osoba s invaliditetom. 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveo je analizu podataka dobivenih od Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo, te dostavio Pregled rezultata istraživanja za razdoblje 1998.-2011. 
Istraživanje je pokazalo kako su najčešći uzroci hospitalizacija mentalni poremećaji i 
poremećaji ponašanja, i to najčešće: reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja, 
osobito posttraumatski stresni poremećaj, mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja 
uzrokovani upotrebom alkohola, trajna promjena ličnosti nakon katastrofalnih događaja i 
shizofrenija. Nakon toga slijede bolesti genito-urinarnog sustava, osobito kronično bubrežno 
zatajenje (insuficijencija) te bolesti krvožilnog sustava, najčešće: angina pektoris, akutni 
infarkt miokarda i kronična ishemična bolest srca. Potom slijede novotvorine (tumori), 
osobito zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća. Nadalje, tu su bolesti probavnog 
sustava, najčešće: žučni kamenci i preponska kila, zatim bolesti mišićno-koštanog sustava te 
vezivnog tkiva i tako dalje. 

 
  U trećoj fazi Projekta, tijekom 2014. godine, Ministarstvo branitelja je 
nastavilo suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim zavodom za 
javno zdravstvo kako bi se utvrdilo postoje li odstupanja po pojedinim dijagnozama od opće 
populacije. S obzirom na to da je ovim istraživanjem obuhvaćena cjelokupna populacija koja 
je sudjelovala u Domovinskom ratu, kroz cijelo razdoblje sudjelovanja u ratu, posebno će se 
istražiti je li duljina sudjelovanja u Domovinskom ratu utjecala na pojavnost određenih bolesti 
na način da su se javile u manjem ili većem broju, ranije ili kasnije u odnosu na opću 
populaciju. Tijekom 2015. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo podatke o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata usporedio je s mortalitetnim i morbiditetnim podacima za 
vremensko razdoblje 1998.–2013. godine i epidemiološkim podacima za opću populaciju te 
izvršio spajanje baza. Navedene baze dostavljene su Medicinskom fakultetu koji putem 
Centra za razvoj informacijskog sustava za krizna stanja provodi analizu podataka dobivenih 
od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u izradi je završno izvješće o provođenju Projekta 
koje će biti gotovo do kraja 2015. godine, o čemu će se pravovremeno obavijestiti javnost. 

 
 

  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 
Predrag Matić, ministar branitelja.                                        
             
 
 
        PREDSJEDNIK 
 
 
           Zoran Milanović 
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