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PREDMET: Zamolba za ponovnim propitivanjem odluke o smanjenju broja 
trakica za mjerenje šećera u krvi za osobe s dijabetesom tipa 2 na tabletama 
  
 

Cijenjeni prof. Prgomet i svi članovi Upravnog vijeća HZZO-a, 

želimo izraziti svoje pozdrave na pozitivno donesene odluke na sjednici, a koje 

se odnosne na stavljanje stand alone odašiljača i pripadajućih senzora za 

kontinuirano mjerenje glukoze na Osnovnu listu pomagala.  

Iznimno nas raduje Vaša svijest o pozitivnom učinku koji nova dijabetička 

tehnologija donosi osobama s dijabetesom Republike Hrvatske. O njima nam 

svakodnevno svjedoče brojne oboljele osobe kojima tehnologija uistinu pomaže 

i olakšava svakodnevnicu s dijabetesom. Ušli smo u novu dimenziju, novu epohu 

liječenja dijabetesa, a Hrvatska je, upravo Vašim pozitivnim iskoracima i 

prihvaćanjem dijabetičke tehnologije, na sasvim solidnom mjestu. Na tome Vam 

još jednom želimo reći hvala u ime svih osoba s dijabetesom tipa 1. 

Ipak, ovim dopisom kao Udruga oboljelih osoba, želimo izraziti zabrinutost na 

donesenu odluku na istoj sjednici, a koja se odnosi na smanjenje broja trakica 

za mjerenje šećera u krvi za osobe sa dijabetesom tipa 2, na tabletama. 

Govorimo o vulnerabilnoj populaciji, starijim građanima, socijalnim slučajevima i 

ostalima koji su direktno pogođeni ovom odlukom.  

Mišljenja smo da je potrebno dodatno uzeti u obzir stručno mišljenje dijabetologa 

koliko i kome propisivati trakice, a na temelju literaturnih pokazatelja učinkovitosti 

mjerenja GUKa u kućnim uvjetima. Osim toga, još jednom naglašavamo važnost 

pružanja edukacije bolesnicima i evaluacije rezultata kroz Panele. Tek tada se 

može procijeniti je li osoba uistinu motivirana i kako napreduje. Stoga, pomozimo 

zajedničkim snagama, oboljelima. 
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Nadalje, svjesni smo izazova koji je stavljen pred vas kao Vijeće i svjesni smo 

da nastojite što racionalnije razmišljati kako rasporediti financijska sredstva 

Zavoda.  

Ipak, smatramo da je donesena odluka o smanjenju broja trakica izrazito 

pogubna za oboljele osobe s dijabetesom tipa 2! Zato, ovim Vas dopisom 

ljubazno molimo da još jednom razmotrite svoju odluku. Cilj, koji biste pri 

njezinom donošenju uvijek trebali imati na umu, je stimuliranje oboljele osobe na 

što bolju samokontrolu, a posljedično tome na izbjegavanje neželjenih 

komplikacija što u konačnici dovodi do znatne uštede u zdravstvu.  

Vjerujemo u Vaše pozitivno djelovanje. 

 

S poštovanjem, 

Prim. mr. sc. Manja Prašek, dr.med., 

predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva 
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