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PREDMET: Ostvarivanje zdravstvene zaštite u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
od 1. siječnja 2011. godine
naputak za postupanje, dostavlja se
Poštovani,
u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
(„Narodne novine“ broj 139/10.) vezano uz ostvarivanje prava osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u
slučaju priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti uključujući i specifičnu zdravstvenu zaštitu
radnika Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) donijelo
je izmjene i dopune postojećih općih akata kao i nove opće akte Zavoda kojima se uređuju navedena
prava a koji će biti objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 1 od 3. siječnja 2011. godine.
Slijedom gore navedenog izvješćujemo Vas sljedeće:
Prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i
profesionalne bolesti uključujući i specifičnu zdravstvenu zaštitu od 01. siječnja 2011. godine osigurane
osobe iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 6., točke 8., 18. i 24. i članka 13.a i 13. b. Zakona o obveznom
zdravstvenom osiguranju, ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem
tekstu: Zavod) i to na istim lokacijama na kojima je to provodio i Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu do 31. prosinca 2010. godine.
Zdravstvenu zaštitu u slučaju priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti provode ugovorne
zdravstvene ustanove i ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse uključeni u Mrežu javne zdravstvene
službe („Narodne novine“ brojevi 98/09.,14/10. i 81/10.), odnosno ugovorni isporučitelji ortopedskih i
drugih pomagala. Navedena zdravstvena zaštita u cijelosti tereti sredstva obveznog zdravstvenog
osiguranja te osigurane osobe nisu obvezne sudjelovati u troškovima te zdravstvene zaštite.
Pravo na bolovanje zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti utvrđuje izabrani
doktor opće/obiteljske medicine, a kontrolu i nadzor nad korištenjem bolovanja provoditi će ovlašteni
doktori Zavoda.
Općim aktima Zavoda koji će biti objavljeni u broju 1 „Narodnih novina“ od 3. siječnja 2011.
godine utvrđene su nove tiskanice recepata, uputnica, naloga za sanitetski prijevoz, putnih naloga,
izvješće o bolovanju, prijedloga za provođenje zdravstvene njege u kući, bolničke medicinske
rehabilitacije, ortopedskih i drugih pomagala za koje je predviđena rubrika za upis podataka o
evidencijskom broju priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, a isto tako omogućeno je da
se u važećim tiskanicama taj podatak upiše rukom odnosno računalnim ispisom na djelu tiskanica gdje
postoji slobodno mjesto za upis tih podataka.
Za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede
na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se sredstva i način plaćanja u visini na način kako je to bilo
utvrđeno općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se
osiguranicima Zavoda iz članka 6. stavka točke 1. do 6. i točke 8. i 18. Zakona o obveznom zdravstvenom
osiguranju (u daljnjem tekstu: osiguranici) putem zdravstvenih ustanova koje u svom sastavu imaju
djelatnost medicine rada te ugovornih specijalista medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu
ugovornih subjekata medicine rada koje je odabrao poslodavac za svog radnika u pravilu prema mjestu
rada osiguranika.
Kada je u okviru specifične zdravstvene zaštite potrebno uputiti osiguranika radi provođenja
određenih specijalističkih pregleda, odnosno dijagnostičkih postupaka na sekundarnoj i tercijarnoj razini
zdravstvene djelatnosti, odnosno na razini zdravstvenih zavoda, doktor specijalisti medicine rada izdaje
uputnicu u skladu s odredbama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog
zdravstvenog osiguranja.
Standard postupaka i usluga kao i cijene zdravstvene zaštite u djelatnosti medicine rada za
specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika utvrđeni su Odlukom o standardima i normativima prava na
zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
s osnovama za sklapanje ugovora.
Lijekovi utvrđeni Osnovnom i Dopunskom listom lijekova Zavoda osiguranim osobama Zavoda u
slučaju priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti od 01. siječnja 2011. godine propisuju se na
trenutno važeće tiskanice recepta Zavoda (tiskanica plave boje za propisivanje lijekova s Osnovne liste
lijekove i tiskanica crvene boje za propisivanje lijekova s Dopunske liste lijekove ). Na tiskanice recepta
prilikom propisivanja lijeka potrebno je naznačiti (dopisati) oznaku ozljede na radu (OR) ili profesionalne
bolesti (PB), šifru oslobođenja plaćanja sudjelovanja (šifra 55) i evidencijski broj priznate ozljede na
radu odnosno profesionalne bolesti. U rečenom slučaju, za liječenje ozljede na radu ili profesionalne
bolesti, lijek se propisuje samo na tiskanici recepta i do daljnjega se ne popunjava e-recept.
Nove tiskanice recepta na kojima će biti predviđeno mjesto za upis evidencijskog broja priznate
ozljede na radu (OR) odnosno profesionalne bolesti (PB), bit će naknadno dostavljene.
Osigurane osobe Zavoda, kojima je zaključno s 31. prosincem 2010. godine propisan lijek na
recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (tiskanica zelene boje)
temeljem ozljede na radu ili profesionalne bolesti, ostvaruju pravo na lijek (izdavanje lijeka) prema
propisima koji su vrijedili u trenutku propisivanja lijeka, a najduže do 15. siječnja 2011. godine. Nakon
tog nadnevka, osigurane osobe Zavoda moći će ostvariti pravo na lijek u slučaju ozljede na radu ili
profesionalne bolesti isključivo temeljem pravilno popunjene tiskanice recepta Zavoda, za lijekove sa
Osnovne odnosno Dopunske liste lijekova (tiskanica plava ili crvene boje).
Dodatno napominjemo da osigurane osobe Zavoda koje ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu
temeljem priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti ne sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite,
odnosno Zavod pokriva tu zdravstvenu zaštitu u cijelosti. Isto se ne odnosi na doplatu za lijek koji je
uvršten na Dopunsku listu lijekova Zavoda, te je osigurana osoba dužna sudjelovati u doplati za cijenu
lijeka i u slučaju priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Međutim, u slučaju kada osigurana
osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu prije nego su ozljeda na radu ili profesionalna bolesti
priznati, obvezna je sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite u skladu s člankom 16. Zakona o
obveznom zdravstvenom osiguranju te će se u postupku pokrenutom na njen zahtjev u slučaju priznate
ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti ostvariti povrat tako plaćenih sredstava.
Ljekarničke usluge za recepte propisane za liječenje ozljede na radu ili profesionalne bolesti
obračunavaju se na jednak način kao i za druge ozljede i bolesti, uz dodatak postupka „Obavijest i obrada
osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti“ (šifra 91403) .
Kod ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) u slučaju
priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti, primjenjuje se model postupanja kao za lijekove.
Pomagala propisana na tiskanici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
zaključno s 31. prosinca 2010. godine, temeljem priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
osigurane osobe realiziraju prema propisima koji su vrijedili u trenutku propisivanja pomagala, a najduže
do 28. veljače 2011. godine.
Od 1. siječnja 2011. godine, osigurane osobe Zavoda moći će ostvariti pravo na pomagala koje je
potrebno za liječenje u slučaju priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti isključivo temeljem nove,
pravilno ispunjene tiskanice Zavoda (Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima, te odgovarajuće druge

tiskanice). Nove tiskanice na kojima će biti predviđene rubrike za upis evidencijskog broja priznate
ozljede na radu (OR) odnosno profesionalne bolesti (PB), bit će objavljene na Internet stranici Zavoda. U
slučaju priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti nabavu pomagala utvrđenih Popisom pomagala, a
vezanih uz ozljedu na radu ili profesionalnu bolest Zavod pokriva u cijelosti, te osigurana osoba ne
sudjeluje u troškovima ostvarivanja prava na pomagala.
Kod ostvarivanja prava na specijalističko konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu za priznatu
ozljedu na radu i profesionalnu bolest na osnovi uputnice Hrvatskog zavoda zaštite zdravlja na radu
(zelene boje) izdane prema općim aktima tog Zavoda osigurane osobe mogu realizirati u roku od 30 dana
zaključno do 30. siječnja 2011. godine.
Na isti način dakle kod korištenja zdravstvene zaštite sa tako izdanom uputnicom moguće je
realizirati nalog za sanitetski prijevoz i putni nalog izdan na tiskanicama Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Bolovanja koja su u tijeku zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti, koja je do 31.
prosinca 2010. godine vodio nadležni doktor specijalist medicine rada, trebaju preuzeti na primjeren način
izabrani doktori opće/obiteljske medicine tih osiguranika, a kontrolu i nadzor nad tim bolovanjima
preuzet će ovlašteni doktori Zavoda.
S poštovanjem,
Ravnatelj
Tihomir Strizrep, dr.med.

