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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 

2018. godine donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Zadužuje se Ministarstvo hrvatskih branitelja za nositelja pilot - projekta palijativne 

skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u Dugoj Resi. 

 

2. Ministarstvo hrvatskih branitelja će projekt iz točke 1. ovoga Zaključka realizirati u 

suradnji sa Specijalnom bolnicom za produženo liječenje Duga Resa. 

 

KLASA:  

URBROJ: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

mr. sc. Andrej Plenković 

  



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

Palijativna skrb u RH predstavlja integrirani model skrbi čiji su temeljni nositelji 

postojeći elementi sustava zdravstvene zaštite na primarnoj i bolničkoj razini te socijalne skrbi, 

radi čega se palijativna skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ne uspostavlja kao novi 

paralelni sustav u odnosu na palijativnu skrb već se razvija sukladno određenim specifičnim 

potrebama ove populacije. 

Prikaz i smjernice za razvoj palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj sadržani su u 

Nacionalnom planu razvoja palijativne skrbi u RH 2017.- 2020. godine u kojem su hrvatski 

branitelji prepoznati kao posebna vulnerabilna skupina kojoj će se posvetiti posebna pažnja i 

modeli skrbi. 

Da bi hrvatskim braniteljima mogli omogućiti bolju dostupnost palijativne zdravstvene 

skrbi predlažemo da osiguraju dodatni bolnički kapaciteti kao nadstandard u okviru integriranog 

modela palijativne skrbi RH za palijativne bolesnike sa statusom hrvatskog branitelja sklapanjem 

pojedinačnih sporazuma sa specijalnim bolnicama za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje te 

općim (akutnim) bolnicama za djelatnost palijativne skrbi. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja pristupilo je sklapanju sporazuma o suradnji sa 

Specijalnom bolnicom za produženo liječenje Duga Resa, čijim će potpisivanjem započeti 

provođenje Pilot projekta palijativne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.  

Navedenim Sporazumom Ministarstvo hrvatskih branitelja će bolnici u Dugoj Resi 

osigurati dodatna financijska sredstva za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje - pojačanu skrb 

za pacijente sa statusom hrvatskog branitelja. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja će temeljem sklopljenog sporazuma omogućiti 

primjerenu palijativnu zdravstvenu skrb hrvatskim braniteljima i nakon ograničenog vremenskog 

roka od 28 dana za koji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira boravak osiguranika 

na odjelima palijativne skrbi. 

Razliku u cijeni boravaka na palijativnom odjelu (u odnosu na boravak na drugim 

odjelima bolničkog sustava koji financira HZZO) Ministarstvo hrvatskih branitelja podmirivat će 

na temelju preporuke liječnika specijalista, uzimajući pri tom u obzir i ukupnu socijalnu situaciju 

u kojoj se nalazi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata. 


