Prijedlog

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
________________ godine donijela

ZAKLJUČAK

1.
Za liječenje djece oboljele od visokorizičnog neuroblastoma, koje je započeto u
2017. godini, a nastavljeno u 2018. godini, Klinici za dječje bolesti Zagreb u 2018. godini
osigurat će se sredstva u iznosu od 4.361.888,00 kuna, što uključuje iznos za nabavu lijekova
Dinutuximab beta Apeiron i Proleukin (interleukin-2).
2.
U cilju osiguranja sredstava za nabavu lijekova iz točke 1. ovoga Zaključka
zadužuje se Ministarstvo financija da preraspodjelom unutar Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2018. godinu osigura sredstva Ministarstvu zdravstva u iznosu od 4.361.888,00
kuna.
3.
Ministarstvo zdravstva će osigurana sredstva iz točke 2. ovoga Zaključka
doznačiti sukcesivno Klinici za dječje bolesti Zagreb, a temeljem mišljenja Povjerenstva
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
4.
Zadužuje se Klinika za dječje bolesti Zagreb dostaviti Ministarstvu zdravstva
izvješće o utrošku sredstava iz točke 3. ovoga Zaključka.
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OBRAZLOŽENJE

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/17-07/290, URBROJ: 50301-27/0417-4, od 13. srpnja 2017. godine, prihvaćen je prijedlog Ministarstva zdravstva o načinu
osiguranja sredstava za nabavu lijeka Dinutuximab beta Apeiron za djecu koja boluju od
visokorizičnog neuroblastoma, na način da se preraspodjelom unutar Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2017. od strane Ministarstva financija osiguraju dodatna sredstva
Klinici za dječje bolesti Zagreb, kao referentnom centru u kojem se provodi liječenje oboljele
djece u iznosu do najviše 14.000.000,00 kn.
Liječenje oboljele djece provodilo se temeljem pozitivnog mišljenja Povjerenstva Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje, koje je procjenjivalo stručno-medicinsku opravdanost
primjene lijeka za svakog pojedinog pacijenta.
Temeljem navedenog Zaključka Vlade Republike Hrvatske, u 2017. godini Klinici za dječje
bolesti Zagreb isplaćen je iznos od 3.000.000,00 kn. Klinika za dječje bolesti Zagreb dopisom
Ur.broj: 01-32/24-1-18 od 14. veljače 2018. godine dostavila je zahtjev Ministarstvu
zdravstva za isplatu sredstva u iznosu od 4.361.887,89 kn.
Navedeni iznos uključuje trošak nabave lijeka Dinutuximab beta Apeiron i lijeka Proleukin
(interleukin-2). Lijek Dinutuximab beta se u određenim slučajevima primjenjuje u
kombinaciji s lijekom Proleukin (interleukin-2) u liječenju neuroblastoma. Povjerenstvo
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je za određeni broj pacijenata procijenilo stručnu
medicinsku opravdanost istodobne primjene lijeka Dinutuximab beta i lijeka Proleukin
(interleukin-2) u cilju postizanja boljeg terapijskog odgovora.
U cilju osiguranja potrebnih sredstava iz točke 2. ovoga Zaključka, namijenjenih liječenju
oboljele djece započetom u 2017. godini, a nastavljenom u 2018. godini zadužuje se
Ministarstvo financija da preraspodjelom unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2018. godinu osigura sredstva Ministarstvu zdravstva u iznosu od 4.361.888,00 kuna.
Ministarstvo zdravstva se zadužuje da osigurana sredstva doznači Klinici za dječje bolesti
Zagreb, a Klinika za dječje bolesti Zagreb se zadužuje da Ministarstvu zdravstva dostavi
izvješće o utrošku sredstava.
Ukoliko tijekom 2018. godine bude iskazana potreba za dodatnim sredstvima u vezi liječenja
oboljele djece, ista će osigurati isključivo Ministarstvo zdravstva u okviru svog limita ukupnih
rashoda osiguranih na razdjelu Ministarstva zdravstva u Državnom proračunu Republike
Hrvatske za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

