Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08; 71/10;
139/10; 22/11; 84/11; 154/11; 12/12; 35/12; 70/12; 82/13; 159/13; 22/14. i 154/14.), i članka 22.
Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije",
broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na 11. sjednici,
održanoj 3. srpnja 2015., donijela je
Z A K LJ U Č A K
o davanju mišljenja na
Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

1. Daje se negativno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe, kako
ga je Ministarstvo zdravlja dostavilo Dubrovačko – neretvanskoj županiji dopisom dopisa
KLASA:011-02/15-02/14; URBROJ: 534-02-1-1/1-15-2, od 27. svibnja 2015. godine.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe je Dubrovačko – neretvanskoj
županiji u potpunosti neprihvatljiv, budući da drastično smanjuje do sada stečeni standard u
pružanju zdravstvene zaštite na primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na
području cijele županije, a posebno otoka.
3. Navedene izmjene u koliziji su s intencijom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa
jačanje uloge primarne zdravstvene zaštite i jačanje specijalističko-konzilijarne djelatnosti unutar
domova zdravlja.
4. Smatramo da bi prihvaćanje ovakvog Prijedloga izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene
službe predstavljalo ozbiljnu prijetnju provođenju i stabilnosti dosad relativno kvalitetne primarne
zdravstvene zaštite na području Dubrovačko – neretvanske županije.
OBRAZLOŽENJE:
Dana 27. svibnja 2015. godine, Ministarstvo zdravlja je, temeljem članka 37. st. 2. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08; 71/10; 139/10; 22/11; 84/11; 154/11; 12/12;
35/12; 70/12; 82/13; 159/13; 22/14. i 154/14.), dostavilo dopis KLASA:011-02/15-02/14;
URBROJ:534-02-1-1/1-15-2 u kojemu se traži mišljenje Dubrovačko – neretvanske županije na
Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe.
Razmatrajući navedeni prijedlog u istomu su utvrđeni slijedeći nedostaci:
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
U specijalističko-konzilijarno neurokirurškoj zaštiti nije predviđen niti jedan tim, a potreba za njim je
neupitna s obzirom na udaljenosti do najbliže bolnice (KBC Split) gdje se može pružiti potrebita skrb
za pacijente koji trebaju neurokiruršku obradu i mišljenje.
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU „KALOS“
U djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije potrebno je dodati još jedan tim.
DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK
Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe predviđa smanjenje broja ordinacija
opće/obiteljske medicine na području Stona i otoka Mljeta što je nedopustivo.
U patronažnoj djelatnosti potrebno je proširiti Mrežu s 15 na 16 medicinskih sestara za područje
Općine Župa Dubrovačka (dopis s obrazloženjem dostavljen Ministru 30. travnja 2015. godine,
KLASA:500-01/15-01/28; URBROJ:2117/1-01-15-2).

DOM ZDRAVLJA PLOČE
U Mrežu je potrebno uvrstiti djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije za što su stvoreni svi
potrebni uvjeti.
U Mrežu je potrebno uvrstiti djelatnost laboratorijske dijagnostike koja u DZ Ploče funkcionira preko
50 godina.
DOM ZDRAVLJA „Dr. Ante Franulović“ VELA LUKA
Obiteljska/opća medicina
Predloženim izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe za Velu Luku sadašnja 4 tima se
smanjuju na 2 tima obiteljske medicine.
Predloženim izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe za Blato sadašnja 3 tima se
smanjuju 2 tima obiteljske medicine.
Predloženim izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe za Lastovo sadašnja 2 tima se
smanjuju na 1 tim obiteljske medicine.
U Čari nije predviđen niti jedan tim unatoč tome što jedan tim na području Čare funkcionira više od 30
godina.
Patronaža
Sadašnja Mreža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji predviđa 29 patronažnih sestara. Predloženim
Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe za Dubrovačko-neretvansku županiju
predviđeno 27 patronažnih sestara.
Postavlja se pitanje koja će to dva tima patronaže u Županiji nestati. Ukoliko se bude uzimao u obzir
samo broj stanovnika kao jedini kriterij, a bez uvažavanja već navedenih posebnosti i kriterija, može
se očekivati i smanjenje standarda u smislu patronaže na području koje pokriva Dom zdravlja “Dr.
Ante Franulović”.
Specijalističko-konzilijarna djelatnost
Interna medicina
Jedan tim interne medicine koji se predviđa predloženim Izmjenama i dopunama Mreže javne
zdravstvene za Velu Luku i Korčulu je nedostatan. Trenutno se na specijalizaciji za internu medicinu
nalazi liječnica koju je po završetku iste Dom zdravlja dužan primiti u radni odnos.
Oftalmologija
Sadašnji jedan tim oftalmologije jedva da je dostatan za područje Vele Luke i Korčule. Novim
prijedlogom Mreže taj isti tim se proširuje za područje grada Ploče što je fizički neizvedivo.
Ortopedija i traumatologija
Novim Prijedlogom Mreže nije predviđen jedan tim ortopedije i traumatologije za područje otoka
Lastovo, Korčule i zapadnog dijela poluotoka Pelješca koji na spomenutom području, točnije u Veloj
Luci, postoji već više od 35 godina. I u ovom je slučaju vidljivo je kako je isključivi kriterij broj
stanovnika po timu bez uvažavanja ostalih posebnosti i kriterija.

DOM ZDRAVLJA KORČULA
Obiteljska/opća medicina
Prijedlogom izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe na području djelatnosti DZ Korčula
ukidaju se 3 tima opće/obiteljske medicine od postojećih 6 timova u Korčuli i 1 tim opće medicine u
Orebiću.
Ukida se tim opće/obiteljske medicine u Kuni na Pelješcu. Sveukupno se predlaže ukidanje 5 timova
opće/obiteljske medicine što je značajno smanjenje dosadašnjeg standarda.
Specijalističko-konzilijarna djelatnost
Prema Prijedlogu Mreže nije predviđeno ugovaranje 7 timova specijalističko-konzilijarne djelatnosti
od postojećih 10 timova u Domu zdravlja Korčula, predlaže se ukidanje timova radiologije,
neurologije, citologije, dermatologije, ortodoncije, jednog tima interne medicine, kao i 0,2 tima
urologije.
Za djelatnosti psihijatrije i fizikalne medicine do sada je ugovaran po 1 tim za Korčulu i Vela Luku
dok se sada predviđa po 1 tim za Korčulu, Vela Luku i Grad Ploče zajedno.
U djelatnosti interne medicine predlaže se smanjenje od 2 ugovorena tima na 1 tim.
Zbog svega gore navedenog, Županijska skupština Dubrovačko – neretvanske županije smatra da je
novi Prijedlog Mreže u dijelu koji se odnosi na područje ove županije u potpunosti neprihvatljiv, ne
uvažava posebnosti teritorija, nedostupnosti otoka i poluotoka Pelješca, te umnogome smanjuje dosada
postignuti standard zdravstvene zaštite.
Uz ovakav Prijedlog Mreže nemoguće je organizirati hitnu medicinsku pomoć na otocima i poluotoku
Pelješcu, a posebno na otocima Mljetu i Lastovu.
Preporuča se Ministarstvu zdravlja da još jednom razmotri ovaj Prijedlog Mreže, te usvoji prijedloge i
primjedbe Savjeta za zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije, a koji su uobličeni u ovom
obrazloženju.
KLASA : 500-01/15-01/33
URBROJ :
Dubrovnik,

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1. Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200 a, n/p Ministra Siniša Varga, dr.med.dent., 10 000 Zagreb,
2. Općina i gradovima, svima,
3. Županijska skupština - ovdje,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
KLASA : 500-01/15-01/33
URBROJ : 2117/1-05-15-3
Dubrovnik, 24. lipanj 2015. godine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
n/p Županu Nikoli Dobroslavić, prof.
- Ovdje -

PREDMET: Prijedlog Odluke Prijedlogu izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe
- dostavlja se
PRAVNI TEMELJ: Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08; 71/10; 139/10;
22/11; 84/11; 154/11; 12/12; 35/12; 70/12; 82/13; 159/13; 22/14. i 154/14.)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
IZVJESTITELJ: Dario Kulišić, pročelnik Upravnog odjela
PRIJEDLOG PRIPREMIO: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Molimo Vas da utvrdite prijedlog Odluke kako je u privitku, te uputite Županijskoj skupštini na
raspravu i odlučivanje.
S poštovanjem,
PROČELNIK
Dario Kulišić

Temeljem članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije“ broj 7/09., 10/10. i 3/13.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o Prijedlogu izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i
prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA : 500-01/15-01/33
URBROJ : 2117/1-01-15-4
Dubrovnik, 24. lipanj 2015. godine

Župan
Nikola Dobroslavić

Dostaviti:
1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - ovdje,
3. Pismohrana.

