LIJEČNIČKO POVJERENSTVO O SLUČAJU BRUNA LUCHESIJA, OBOLJELOG OD MULTIPLE SKLEROZE, TVRDI:

Kupanje nije zdravstvena mjera?
Zanimljivo je da je predsjednik Liječničkog povjerenstva dr. Srećko Butorac »od oka«
Luchesiju ipak odobrio kupanje dva puta tjedno, iako uporno tvrdi da kupanje ne spada u
zdravstvenu, već socijalnu kategoriju. Članovi Liječničkog povjerenstva time su sami sebi
skočili u usta jer vele da HZZO nema nikakve veze sa šifrom kupanja, a istodobno
kupanje svakog mjeseca ipak odobravaju
PULA -

O slučaju 59-godišnjeg Bruna Luchesija koji je zbog teške
i neizlječive bolesti, multiple skleroze, već 20-ak godina
vezan uz krevet, ovih se dana očitovala i glasnogovornica
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Nataša
Milanković. Naime, kao što smo već izvještavali, Liječnička
komisija HZZO-a svakog mjeseca stopostotnom invalidu
Luchesiju osporava maksimalan broj sati zdravstvene
njege u kući, a prilikom umanjenja, on i njegova obitelj
nikada nisu dobili obrazloženje liječnika.
Glasnogovornica HZZO-a u svom dopisu navodi da se
provođenje zdravstvene njege u kući može odobriti najviše
sedam puta tjedno, i to dnevno u trajanju od 135 minuta,
u što nije uključen dolazak i odlazak medicinske sestre
koja obavlja njegu. Također navodi da su pojedini članovi
Područnog ureda u Pazinu u više navrata obavljali kućne
posjete te da su šifre postupaka zdravstvene njege u kući
za prošli mjesec određene prema prijedlogu Luchesijevog
izabranog liječnika.
Prema njenim riječima, Liječničko povjerenstvo u
posljednje vrijeme nije dobilo prigovor izabranog liječnika,
patronažne službe kao ni Luchesijeve obitelji. Milanković
tvrdi da je na osnovi negativne ocjene Povjerenstva
nadležni područni ured na zahtjev osigurane osobe
obavezan izdati prvostupanjsko rješenje u upravnom
postupku. Zaključila je da se osigurana osoba na rješenje
može žaliti te da je direkcija Zavoda 25. travnja zaprimila
žalbu Brunine supruge Aide Luchesi, čije je rješavanje u
tijeku.

Nedosljedne prosudbe Povjerenstva
Nažalost, od HZZO-a nismo dobili odgovore zašto se pacijentu s kojim treba boraviti puna 24 sata i ne
može se sam hraniti, otežano guta i diše, od ležanja je zadobio dekubitus te ima ugrađen trajni kateter i
nije u stanju pomaknuti ni mali prst na ruci - ne odobrava maksimalan broj sati kućne njege.
Neodgovoreno ostaje i to u kakvom bi se to stanju trebale nalaziti osobe kojima bi HZZO pristao odobriti
maksimalan fond sati, tim više kada znamo da sve liječničke dijagnoze, konkretno u Luchesijevom
slučaju, potvrđuju da se radi o kritičnom bolesniku bez ikakvih šansi za oporavak.
Odgovore smo potražili i kod predsjednika Liječničkog povjerenstva dr. Srećka Butorca koji je za ovaj
mjesec Luchesiju, uz uslugu previjanja po pet puta tjedno i sprečavanje dekubitusa, odobrio i kupanje
dva puta tjedno. Upravo je »šifra« kupanja izazvala najviše ogorčenja kod Brunine supruge Aide, koja se
nikako nije mogla pomiriti s činjenicom da liječnici takvom pacijentu »dozvoljavaju« kupanje jednom
puta tjedno.
I zadnja ocjena Liječničke komisije koja je za svibanj odobrila kupanje dva puta tjedno pokazuje da
Povjerenstvo zapravo nema definiran stav koliko bi se puta takav pacijent tjedno trebao kupati, pa mu,
primjerice, 2004. godine odobravaju kupanje pet puta, jedan mjesec ta se šifra preporučuje dva puta ili
kao prošlog mjeseca samo jedanput tjedno. Obrazlažući takve raspone i nekontinuirane prosudbe
Povjerenstva, čiju su članovi i sami svjesni da pacijentu nikada neće biti bolje, dr. Butorac je naglasio da
šifra kupanja uopće nije mjera zdravstvene njege, pa stoga HZZO nije ni dužan pokrivati troškove te
usluge.

- Kupanje, pod kojim se podrazumijeva šišanje i brijanje, jest mjera socijalnog karaktera za koju bi
sredstva trebale izdvajati nadležne socijalne službe. Svjesni smo kritičnog Luchesijevog stanja, no
pitanje je da kada bismo pacijentu odobrili kupanje pet puta tjedno, bi li djelatnice »Zlatnih ruku« doista
pacijenta kupale toliko puta tjedno? Pouzdano znam da su »Zlatne ruke« naplaćivale usluge čije troškove
pokriva HZZO, a znamo i to da se kod pacijenta u praksi ne zadržavaju dulje od 30 minuta, unatoč tome
što je Povjerenstvo za određenu mjeru zdravstvene njege odobrilo termin od sat i pol, tvrdi Butorac.
Istaknuo je da se šifra kupanja ipak odobrava zbog »milosrđa« prema pacijentu, iako HZZO po Zakonu
to nije dužan pokrivati. Naglasio je da voditeljica »Zlatnih ruku« Vesna Plavšič s Gradom ima sklopljen
ugovor prema kojem su joj osigurana sredstva za provođenje usluga koje ne pokriva HZZO. Prema
njegovim riječima, tim bi se novcem trebale pokrivati usluge kupanja, šišanja i brijanja pacijenata a,
tvrdi, u Luchesijevom slučaju nije tako.

Grad izdvojio novac, ali bez strategije trošenja
Voditeljica »Zlatnih ruku« Vesna Plavšić demantirala je tvrdnje dr. Butorca vezane uz njihov
tridesetominutni boravak kod pacijenta, a to je potvrdila i Brunina supruga Aida rekavši da sestre iz
»Zlatnih ruku« nerijetko ostaju i iznad odobrenog termina. Plavšić je naglasila da je Grad godišnje
odobrio 50 tisuća kuna za pacijente kojima su potrebni standardi izvan HZZO-a, no ta se sredstva u
Luchesijevom slučaju ne koriste, jer je Zavod dužan pokriti troškove njegove njege.
Prema njenim riječima, Luchesi kao kroničan bolesnik ostvaruje pravo na maksimalan broj sati, a riječ je
o 135 minuta dnevno, naglasivši da bi prilikom aktiviranja gradskih sredstava došlo do uzimanja novca
za nešto što po Zakonu pokriva HZZO. Pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Silvija Hrelja potvrdila je
da je Grad iz proračuna izdvojio 50 tisuća kuna za one pacijente koji trebaju njegu izvan usluga HZZO-a,
dodajući da je u tijeku analiza kriterija cjelokupne zdravstvene njege. Hrelja veli da će se tek po
okončanju analize precizno moći definirati određena pravila i standardi u pružanju usluga prema kojima
će Grad izvršavati plaćanje.
Žalosno je da je Grad iz proračuna osigurao novac a da nije prethodno planski razradio strategiju kako će
se on trošiti. Izgleda da novac uredno »čeka« na računu, no u nadležnom gradskom odjelu nisu sasvim
sigurni za koju kategoriju pacijenata i u kojem obliku ta sredstva mogu iskoristiti!? Zanimljivo je da je
predsjednik Liječničkog povjerenstva dr. Butorac prilikom našeg posjeta, onako »od oka«, Luchesiju ipak
odobrio kupanje dva puta tjedno, iako uporno tvrdi da je kupanje socijalna a ne zdravstvena mjera.
Članovi Povjerenstva time su sami sebi skočili u usta jer dok s jedne strane vele kako njihova ustanova
nema nikakve veze sa šifrom kupanja, istodobno svakog mjeseca kupanje odobravaju.
Ogorčena zbog učestalog kršenja prava za koja tvrdi da ih Bruno Luchesi apsolutno ima, njegova supruga
Aida za pomoć se obratila i ministrici Jadranki Kosor te saborskoj zastupnici zaduženoj za prava osoba s
invaliditetom. Naglasila je da joj je već dosta borbe sa suhoparnom birokracijom a suprugova će prava
pokušati izboriti i sudskim putem.
D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ

