Županijska skupština

Tematska sjednica

ZAPISNIK
sa tematske sjednice Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije, održane
5. travnja 2019. g. u dvorani Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, s
početkom u 12.00 sati.
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predsjednica Županijske skupštine, otvorila je tematsku
sjednicu pod nazivom "Stanje zdravstvenog sustava u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji" pozdravila Župana, zamjenike Župana, vijećnike, predstavnike medija i ostale
nazočne goste.
Napomenula je da će se po završetku sjednice održati sjednica Odbora za dodjelu javnih
priznanja.
Pozvala je zamjenika predsjednika Mandatnog odbora g. Vlaha Ivaniša da izvijesti
vijećnike o promjenama u mandatu vijećnika.
g. Vlaho Ivaniš pročitao je sljedeće zaključke Mandatnog odbora:
Z A K LJ U Č A K
o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
i početku obnašanja dužnosti vijećnika
I.
Utvrđuje se da je vijećnik Županijske skupštine, MARO KRISTIĆ, dana 5. travnja 2019.
godine počeo obnašati dužnost vijećnika Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske
županije, po vlastitom zahtjevu za prestankom mirovanja mandata.
II.
Utvrđuje se da je dana 5. travnja 2019. godine prestala dužnost vijećnika IVICI DAJAKU,
koji je bio zamjenik Maru Kristiću tijekom mirovanja mandata.

III.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".
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Z A K LJ U Č A K
o mirovanju vijećničkog mandata i obnašanju dužnosti
zamjenika vijećnika u Županijskoj skupštini
I.
Utvrđuje se da je s danom 1. travnja 2019. godine započelo mirovanje vijećničkog mandata
vijećnika MARA KOJANA i da je vijećničku dužnost 5. travnja 2019. godine započeo
obnašati zamjenik vijećnika IVICA DAJAK.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije».
Predsjednica je napomenula da se prema zakonu o izvješću Mandatnog odbora ne glasuje,
već se samo prima na znanje.
Zamolila je g. Ariana Čustovića da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.
Prozivkom je utvrđeno da su sjednici (u trenutku prozivke) nazočna 32 vijećnika, te da
Skupština može donositi pravovaljane odluke.
Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Željko Bartulović, Fani Favro Bukvić, Marko
Giljača, Nikola Grmoja, Nada Ivanković, Vlaho Orepić, Matko Radonić, Deni Surjan i
Nino Šešelj (u tijeku sjednice stigli su Željko Bartulović, Marko Giljača i Matko
Radonić).
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da je ovo tematska sjednica sazvana temeljem
čl.34 a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a na zahtjev najmanje 1/3
vijećnika.
Naziv sjednice i tema su unaprijed određeni i nema promjene dnevnog reda.
Dakle, sjednica je sazvana s točkom DNEVNOG REDA pod nazivom:
1. Stanje zdravstvenog sustava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ovakav dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica Županijske skupštine dr. sc. Vilma Kosović, dr.med. pozvala je predstavnika
predlagatelja g. Pera Jerkovića da se obrati vijećnicima i obrazloži prijedloge iz zahtjeva za
sazivanje sjednice.
Pero Jerković naglasio je da je zahtjev za potrebom sazivanja tematske sjednice stariji i
datira već nekoliko mjeseci od prije tragičnog događaja u Metkoviću iz mjeseca prosinca
2018.
Nije prije podnešen jer je i taj tragičan događaj jedan od razloga, budući da nisu željeli da
se u svjetlu tog tragičnog događaja raspravlja o zdravstvu u Županiji.
Potom je ukratko obraložio sve točke iz zahtjeva.
_________________________________________________________________________
_
Tematska sjednica
Županijska skupština
2

Županijska skupština

Tematska sjednica

1. Nalaže se Županu i nadležnim službama da do kraja ožujka 2019. zatraže očitovanje
odgovornih osoba o izostanku objavljivanja zapisnika sjednica tijela zdravstvenih
ustanova kojima je osnivač i/ili vlasnik DNŽ.
Godinama ovo nije transparentno, što ta Upravna vijeća rade, koje odluke donose.
Zadnja izvješća u Općoj bolnici Dubrovnik su za 2017. godinu, a kod ostalih
zdravstvenih ustanova je negdje malo bolje, a negdje malo lošije stanje.
U točki 2. nalaže se Županu da do kraja travnja o.g. ovoj Skupštini predloži na
usvajanje donošenje plana poticajnih mjera za povećanje broja zdravstvenih
djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te Izmjene i dopune Proračuna DNŽ kojima
bi se predložila dodatna sredstva za specijalizacije, putne troškove, dodatak za
odvojen život, za osiguranje stanova za liječnike, te izgradnju Dnevne bolnice
Metković.
Rekao je da će na idućoj sjednici predložiti da se od naknade vijećnicima i naknade
za rad političkim strankama odvoji najmanje pola i da se novac usmjeri za
specijalizacije liječnika.
Od nedavno Metković je ostao bez medicinsko-biokemijskog laboratorija, Ploče su
već prije bez njega. Voditeljica tog laboratorija je 2013.g. navršila 60 godina i u
međuvremenu je umrla. Uzorci se nose na obradu i dijagnostiku u 130 km udaljena
Kaštela.
Tražio je da mu se dostavi koliko je Županija izdvojila sredstava za deficitarna
zanimanja, no nije mu dostavljeno. Smatra da je kadrovsko stanje u zdravstvu
katastrofalno. Ova Županija nije pokušala napraviti nešto da se takvo stanje izmjeni,
rekao je.
Treća točka govori o uspostavljanju dežurstva obiteljskih liječnika, pedijatara,
liječnika domova zdravlja i koncesionara vikendom i blagdanima u dežurnim
ordinacijama obiteljske medicine i pedijatrijskim ordinacijama, kako bi gađani u
mjestima u kojima danas nema dežurnih liječnika, a postoji potreba za njima mogli
ostvariti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pero Jerković rekao je da je sada obaveza uspostaviti dežurstva obiteljskih
liječnika.
Međutim, mi jednostavno nemamo liječnika da bi ova dežurstva izvršili.
Pod točkom 4. zahtjeva, nalaže se Županu organizirati i uspostaviti rad turističkih
ambulanti, gdje bi se iste financirale iz sredstava boravišnih pristojbi, te za rad
timova hitne medicinske službe na autocestama, zatražiti financiranje od strane
HZZO-a. Navedeni sustav financiranja omogućio bi redovan rad i pravovremenu
pripremu za turističku sezonu, ali i osigurao građanima DNŽ ustavom i zakonima
zajamčenu dostupnost zdravstvene zaštite i tijekom turističke sezone.
Kada su upravljačka prava vraćena Županiji za Opću bolnicu Dubrovnik, oporba je
upozoravala da to Županija neće moći pratiti. Već prije smo imali probleme u
Domu zdravlja oko gubitka. I nikad ovdje nismo čuli odgovor gdje ćemo sutra biti,
rekao je g. Jerković. Metković će "sutra" izgubiti i pulmologa, kao i liječnicu
školske medicine, a sve zbog godina starosti.
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Zbog svih ovih točaka sastavljen je i ovaj zahtjev za sazivanjem tematske sjednice
Županijske skupštine.
(U međuvremenu na sjednicu su stigli vijećnici Matko Radonić i Marko Giljača, pa su u
tom trenutku na sjednici nazočna 34 vijećnika).
Ivan Margaretić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb iznio je zaključak
odbora, koji je ocjenio da je ova inicijativa gledajući sa poslovničkog aspekta legitimna, no
nije se usaglasio sa zaključcima koji su u materijalima dostavljeni uz inicijativu i predlaže
Županijskoj skupštini da provede raspravu o ovoj ozbiljnoj temi i da u tijeku Skupštine
dođemo sa novim zaključcima koje bi ova Skupština usvojila.
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je Župana g. Nikolu Dobroslavića da se očituje
o prijedlogu.
Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je kako stanje u zdravstvu nije onakvo kakvo pojedinci
žele prikazati te istaknuo su ovakvi prijedlozi neupotrebljivi, u prvom redu jer je veliki dio
već
ostvaren.
”Stanje u zdravstvu nije onakvo kakvo inicijator ove sjednice prikazuje. Dubrovačkoneretvanska županija je osnivač Opće bolnice Dubrovnik, Zavoda za javno zdravstvo,
Zavoda za hitnu medicinu s više punktova, više Domova zdravlja.
U zdravstvu je zaposleno 1868 osoba, od toga 1164 medicinskog osoblja i 285 liječnika.
Zdravstvo se financira iz sredstava prikupljenih za tu namjenu, kroz HZZO, iz državnog i
župnijskog proračuna, EU fondova. Prosječno godišnje izdvajanje Dubrovačkoneretvanske županije za zdravstvo je 15.5 milijuna kuna, a od 2011. godine utrošeno je više
od 120 milijuna kuna.
Sve naše ustanove posluju uredno, bez gubitaka. U Domu zdravlja Metković smo imali
poteškoća, ali to je riješeno. Ostaje nam OB Dubrovnik s naslijeđenim dugom i dugom koji
nastaje zbog nedovoljnog limita na mjesečnoj razini. Dug bolnice je trenutno 177 milijuna
kuna i to ne može, niti treba riješiti Županija”, rekao je Župan te nastavio:
”Mi imamo veoma kvalitetno zdravstvo, imamo stručne i predane liječnike i medicinske
sestre. Imamo i izazova i poteškoća, prvenstveno zbog zemljopisnog položaja županije.
Udaljenost do bolnice je prevelika, a do prvog KBC-a udaljenost je također prevelika.
Imamo izražen manjak liječničkog osoblja, prvenstveno u OB Dubrovnik. S druge strane
ulažemo velika sredstva. U deset godina samo od Županije nabavljeno je 41 novo vozilo,
potom Centar za djecu s poteškoćama u razvoju, opremanje ambulanti, završava se projekt
Objedinjeni hitni bolnički prijem vrijedan 27 milijuna kuna, u tijeku je projekt Dnevne
bolnice u Dubrovniku kao i one u Metkoviću. Uspostavili smo turističke ambulante,
dodijelili smo jedan stan na korištenje OB Dubrovnik i zajedno s Gradom tražimo način za
rješavanje stambenog pitanja za liječnike. Stipendiramo studente za liječnička zanimanja,
ove godine smo imali deset stipendija za liječnike. Također, nije točno da nemamo
specijalizacija, ove godine imamo 74 specijalizacije iz OB Dubrovnik i još po nekoliko s
Domovima zdravlja. Kroz sezonu imamo uspostavljenu hitnu medicinsku helikoptersku
službu. Dežurstva u Opuzenu su krenula, nabavka opreme za Metković. Znamo koje
probleme naše zdravstvo ima i s Ministarstvom smo u trajnom kontaktu. Inzistiramo da se
riješi status dugovanja OB Dubrovnik i da se utvrdi realan limit za usluge koje bolnica
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pruža i kako se ne bi stvarali novi dugovi. Ministarstvo će rješavati ove dugove, građani ne
moraju strahovati da će ostati bez lijekova. Činjenica je nažalost da liječnik ide radije
raditi u Osijek nego u Dubrovnik jer je ovdje skuplji život”, rekao je Župan.
”Što se tiče prijedloga zaključaka inicijatora sjednice, oni su neupotrebljivi. Tražite
očitovanje Župana o nečemu što nije obveza ili što je već izvršeno. Ne može se tražiti da
Skupština naloži Županu uspostavu dežurstava vikendom i nedjeljom kad ona već postoje.
Ne može se tražiti da Skupština naloži Županu osnivanje turističkih ambulanti kad one već
postoje deset godina. Pa ja sam ih zatekao kad sam postao Župan i naravno da smo ih
održavali.
Nadam se da će Skupština pristati na osnivanje kliničkih odjela, stimulaciju liječničkih
zanimanja, uspostavu trajne helikopterske službe. Apeliram da ne stvaramo ozračje napada
na liječnike i medicinske sestre, pustimo te ljude da rade na miru i da građanima pruže
zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju”, završio je svoje izlaganje Župan Dobroslavić.
Sve je to sadržano u zaključku koji je vijećnicima dostavljen na klupe. Župan očekuje da će
vijećnici podržati zaključak koji je predložio.
(U 12,40 stigao je vijećnik Željko Bartulović, te je u tom trenutku sjednici nazočilo 35
vijećnika).
Budući da su od ovlaštenog predlagatelja vijećnici dobili prijedloge zaključaka, koji se
razlikuju od prijedloga zaključaka iz zahtjeva za sazivanje sjednice, potrebno je da se
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb očituje o ovom novom prijedlogu.
Stoga je predsjednica proglasila stanku od 10 minuta, kako bi se odbor sastao i donio
mišljenje o novom prijedlogu.
g. Ivan Margaretić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb potom se očitovao u
ime odbora rekavši da je odbor većinom glasova prihvatio zaključke ovlaštenog
predlagatelja, te predlaže Skupštini da nakon rasprave usvoji zaključke predlagača.
Predsjednica Županijske skupštine obavijestila je nazočne da smo zaprimili dopis
Ministarstva zdravstva, obzirom da smo uputili poziv na sjednicu nadležnom ministarstvu,
a u dopisu piše da će se Ministarstvo aktivno uključiti u rješavanje ovih problema.
Zaključci koji se donesu na sjednici proslijediti će se Ministarstvu zdravstva, a kako bi svi
zajedno unaprijedili naš zdravstveni sustav.
Također je napomenula da će osim vijećnicima, dati riječ i odgovornim osobama iz
zdravstvenih ustanova, kako bi odgovorili na eventualna pitanja vijećnika i kako bi se
donijeli kvalitetni zaključci.
dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. otvorila je raspravu.
Davor Penić govorio je u ime Kluba vijećnika SDP-a i naglasio kako je financijsko stanje
ustanova u zdravstvu upitno i teško održivo. Slaže se s tim da je liječnički kadar stručan i
dobar, ali se ne slaže da je stanje zadovoljavajuće, jer kako može biti zadovoljavajuće ako
nema dovoljno kadra i ako nedostaju financijska sredstva.
Prvi problem je što su ukinuti upravljački timovi Domova zdravlja, a imat ćemo i
akumulirani gubitak.
Davor Penić kazao je tijekom rasprave kako treba riješiti pitanje financiranja
specijalizacija liječnika.
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"Tko financira specijalizacije? HZZO je prestao to činiti ima četiri, pet godina. Rekli su da
će to ići kroz EU fondove. Nama će sve riješiti EU fondovi. Vi kao izvršna vlast morate ići
prema Ministarstvu ili HZZO-u da riješe financiranje specijalizacija. Puno je problema i
ne treba spuštati glavu u pijesak i govoriti kako je sve fino krasno i bajno" - rekao je Penić,
naglasivši kako je Dubrovnik preskup za sve, a ne samo za mlade liječnike.
"Preskup je za bilo koga tko dođe radit, za policajce, ali mi moramo naći odgovor na to
pitanje. Izgradimo POS-ove stanove za mlade doktore ili uvedimo dekret da liječnik ne
može otići iz bolnice dok ne vrati iznos koji je uložen u njegovu specijalizaciju. Moramo
dogovoriti zakonske prijedloge. Ovo izgleda kao neka deklaracija, ali to je mrtvo slovo na
papiru ako se s ničim ne krene. Znam dobro na kojim odjelima u bolnici nema kadra, a čim
nema kadra nije dobra situacija, nema novca a situacija je odlična, pa kako može bit dobra
kad nema novca. Zaključak je da je zdravstveni sustav u Županiji je u kritičnom stanju, a
ljudi koji rade, svaka im čast jer se žrtvuju i rade prekovremeno", rekao je g. Penić.
Dakle potrebna je subvencija stanova za liječnike, subvencija specijalizacija, razvijanje
palijativne mreže u cijeloj Županiji, zaključio je g. Penić.
Pero Jerković rekao je da u Županovom izlaganju odnosno zaključcima prihvaća samo onaj
dio gdje se govori da je liječnički kadar i medicinsko osoblje stručan i predan svom poslu.
Zatražio je usuglašavanje stavova s konkretnim zaključcima o stanju u zdravstvu, upozorio
je Župana na loše stanje u zdravstvu, te istaknuo kako od njega očekuje da "za vrat uzme
ministra i nekoga iz HZZO-a i kaže im da počnu rješavati probleme."
"Ljudi u Neretvi žele dijagnostički centar, izvanbolnički prijem, pa odgovorimo ljudima
ima li realnih osnova da imaju nekakvu lokalnu bolnicu, dijagnostički centar za bolnicu i
razmišlja li županijska uprava u tom pravcu ili ne" - kazao je vijećnik Jerković.
Teo Andrić pozdravio je inicijativu da se ova tematska sjednica održi, ali kada se priča o
zdravstvu, očekuje da se o istom priča ozbiljno. Očekivao je od vijećnika MOST-a da će
donijeti neke materijale, o kojima će se moći raspravljati. Zamjerio im je na zaključcima
koje su naveli u zahtjevu za sazivanjem tematske sjednice.
"Budimo realni, možemo li imati svugdje bolnice? Ne možemo jer to košta, da damo cijeli
proračun za zdravstvo ne bi nam bio dovoljan. Kažete da Županija treba dati stanove za
liječnike, a znate li koliko stanova ima Županija u svom vlasništvu? Koliko ja znam ima
jedan i taj je dat bolnici za liječnike. Maloprije ste pitali možemo li narodu u Metkoviću
obećati da će imati kliničku bolnicu? Ne možemo, ne možemo je obećati ni u Dubrovniku",
- naglasio je vijećnik Andrić.
Ti ljudi rade pod nemogućim uvjetima i daju sve od sebe, ali to je naša realnost. Točan
datum ne može se odrediti za bilo što, jer to su procesi koji traju. Neke stvari se mogu
početi rješavati, a kada će se riješiti to ne možemo sada znati, jer zahtjevaju puno vremena i
novaca.
Pero Jerković replicirao je rekavši da je samo tražio da svi vijećnici usuglase stavove i da
se donesu konstruktivni zaključci. I nije istina da Metkoviću ne treba bolnica.
Predsjednica Županijske skupštine opomenula je vijećnika Stipu Gabrića da ne dobacuje iz
klupe.
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Teo Andrić replicirao je vijećniku Jerkoviću rekavši da niti u jednom trenutku nije rekao da
Metkoviću ne treba bolnica. Rekao je da u Metkoviću nikad neće postojati klinički bolnički
centar, kao ni u Dubrovniku. Neretvu gleda kao i bilo koji drugi dio ove Županije.
Ante Damić replicirao je vijećniku Jerkoviću vezano za njegovu "hinjenu konstruktivnost",
kad predlaže da usaglase nešto. Kad kaže da je zdravstvo u "posvemašnjem rasulu", mnogi
drugi vijećnici neće se s tim složit. Ukoliko je imao dobru namjeru, vijećnik Jerković i
MOST mogli su pripremiti nove, kvalitetnije zaključke. Bilo je dovoljno vremena, naglasio
je vijećnik Damić.
Pero Jerković odgovorio je da su mogli dobiti podatke od Župana, da ovakvu sjednicu nebi
ni sazivali. Županijski stan Županija je namjeravala prodati, ali je oporbena vijećnica
predložila da se taj stan da na korištenje Općoj bolnici Dubrovnik, rekao je.
Ivica Dajak zamolio je predsjednicu da se točno kaže tko kome replicira, na što je
predsjednica odgovorila da mu je dala riječ da replicira vijećniku Teu Andriću.
Zamolio je za kratku pauzu kako bi vijećnici MOST-a mogli razmotriti Županove zaključke
koje su dobili na klupe.
Alan Farac replicirao je vijećnicima MOST-a da nisu dosljedni u svojim izjavama, citiravši
članak iz novina.
Davor Penić rekao je da se radi o povredi Poslovnika, gdje se vijećniku dopušta da citira
članak iz novina, ali predsjednica je rekla da se radi o temi o kojoj se raspravlja. Prema
tome, ne radi se o nikakvoj povredi Poslovnika. Dodao je da predsjednica ne postupa
jednako prema vijećnicima vladajuće koalicije i vijećnicima oporbe.
Predsjednica Županijske skupštine izrekla je g. Peniću opomenu jer "vrijeđa predsjednicu".
Ivan Margaretić, kao predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb i kao predstavnik
umirovljeničke populacije, 3. životne dobi, istaknuo je kako želi dati svoj doprinos ovoj
izuzetno važnoj raspravi o zdravstvu.
Naveo je kako brojnih problema u zdravstvu ima, ali i pored toga isto se nalazi na visokoj
razini, osobito vezano uz stručnost i kvalitetu zdravstvenog osoblja u našoj Županiji.
Daleko je više objektivnih, nego subjektivnih problema. No oni se neće riješiti ni brzo, ni
lako.
Morat će se točno, s obzirom na financijske mogućnosti, manje na nadležnosti, utvrditi što
mogu u tom smislu napraviti zdravstvene ustanove, što mogu napraviti gradovi i općine u
svojim sredinama za te ustanove, što može učiniti Županija u granicama svojih financijskih
mogućnosti, uz dodatak da određene programe treba kandidirati dodatno na EU fondove.
Treba se također orjentirati na točno određene donacije (što je pokazao i slučaj male Mile,
jer ovaj narod ima sluha za takve akcije). Što može učiniti posebno država za naše
zdravstvo, a posebno za Opću bolnicu Dubrovnik. Trebalo bi postupno riješiti dubioze
ukupnog minusa OBD i promptno onih na mjesečnoj razini, kako se ukupni dug nebi i dalje
povećavao (2-3 miliona mjesečno).
Svaka dobronamjerna inicijativa koja ima za cilj unaprijediti zdravstvo u našoj Županiji je
dobrodošla, naglasio je g. Margaretić, na dobrobit svih žitelja ove Županije.
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Marko Mujan pohvalio je g. Ivana Margaretića i Davora Penića za konstruktivne diskusije,
dok se i sam detaljnije osvrnuo na stanje u zdravstvu, probleme vezane uz to, kao i nadu da
će se isti postepeno riješiti na zadovoljstvo svih stanovnika ove Županije.
Marko Giljača istaknuo je kako odgovornost zdravstvenog sustava jest na županiji, ali da
problemi dolaze s državne razine.
"Kada kažemo da je sustav u groznom stanju to Župan ne treba shvatiti osobno. To je
rezultat neadekvatne brige i nedostatka strategije u zdravstvu. Nedostatak liječnika jest
uvjetovan skupoćom života, ali i mogućnosti specijalizacije. Treba ponuditi bolje uvjete
onima koji trenutno rade u bolnicama. Većina liječnika devet mjeseci radi nezakonito jer
ima previše prekovremenih. Treba govoriti o političkoj odgovornosti onih koji su odgovorni
za sustav i ne nalaze rješenje za to. HZZO ne može biti monopolist i stvarati gubitke
bolnici.
Morate Župane pritisnuti HZZO kako bi se promijenili limiti. Također, građani su mi
ukazali na problem turističke ambulante u povijesnoj jezgri.
Predlažem da se naloži županijskim službama da se osnuje dodatni tim medicinske pomoći
u gradu u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada, svake godine koji bi tako djelovao u skladu
sa zakonom" – rekao je g. Giljača. To je vijećnikov amandman.
gđa Vilma Kosović, predsjednica Županijske skupštine replicirala je na dio izlaganja g.
Giljače na mjesečni limit koji bolnica ima od HZZO-a vezano za određene postupke,
rekavši da se 1. zaključak koji je Župan predložio odnosi na podmirivanje dugovanja OBD
i stvaranje uvjeta za poslovanje ove ustanove bez gubitaka.
Stvaranje uvjeta za poslovanje je na tragu toga da se ide prema HZZO-u i Ministarstvu
zdravstva kako bi iznašli da ti mjesečni limiti koji budu od HZZO-a odgovaraju upravo
mjesečnoj odnosno godišnjoj potrošnji, kako bi bolnica poslovala bez gubitaka.
Vezano za specijalizacije dodala je kako bolnica raspisuje uistinu jako puno specijalizacija,
ali veliki problem je što se ne javlja dovoljno liječnika (teško stambeno zbrinjavanje), ali i
profesija liječnika kao i medicinskih sestara nije učinjena dovoljno atraktivnom, zbog vrlo
stresnog posla koji je loše plaćen i zbog prekovremenih sati koji i održavaju ovaj
zdravstveni sustav, naglasila je predsjednica Županijske skupštine.
Maro Kristić rekao je kako je "jako ružna i loša poruka da se nitko od nadležnih iz
Ministarstva zdravstva nije pojavio na sjednici".
"Nitko ne spori da je stanje hrvatskog zdravstva općenito u jednom organizacijskom smislu
na jednoj jako lošoj razini i bez korjenitih promjena nam prijeti jedno stanje kaosa."
Moramo stoga biti realni, uravnoteženi i težiti jednom zajedničkom donošenju zaključaka
koji su na dobrobit sviju nas, rekao je Maro Kristić.
Ono najbolje što Županija ima u zdravstvu su ljudi, i to i medicinsko i nemedicinsko
osoblje. Problem je u organizaciji i upravljanju. Nitko ne može osporiti da su obnovljeni
pojedini djelovi bolnice, ali tu je i niz drugih problema koje ravnatelj sam, bez DNŽ i
Grada Dubrovnika ne može riješiti. Činjenica je da dugovi konstantno rastu.
Osnovni problem je pronaći model kako privući ljude u našu Županiju.
Osobno smatra i prijedloge zaključaka MOST-a i prijedloge zaključaka Kluba vijećnika
HDZ-a kvalitetnim i poprilično paušalnim, pa je njegov prijedlog da se po završetku
pojedinačnih rasprava uzme stanka, da se formira jedno zajedničko povjerenstvo od
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predstavnika svih Klubova vijećnika koje će utvrditi konkretne akcijske mjere iz
nadležnosti osnivača.
Ivica Dajak naglasio je da postoje nasljeđeni problemi, koji su duboko strukturalni.
Županija nažalost nema niti dovoljno ovlasti, niti upravlja sa dovoljno financijskih
sredstava za rad tog sustava.
Jedan od osnovnih problema je onaj kadrovski. Skupoća življenja u Županiji je osnovni
faktor neatraktivnosti, posebno za mlade liječnike. S tim problemom trebalo bi se
pozabaviti strateški. Mi već danas moramo planirati što ćemo raditi za 10-15 godina, rekao
je g. Dajak. Kroz raspravu treba doći do određenog zaključka, pa u tom smislu podupire
ideju da se napravi stanka i da se po mogućnosti dođe do jednoglasnog, konkretnog i
snažnog, operativnog zaključka.
Stipo Gabrić rekao je da u svezi Doma zdravlja u Metkoviću ima puno problema, međutim
ne može se reći da je stanje katastrofalno ni u tom, ni u drugim domovima zdravlja. Stanje
je zadovoljavajuće, ali uvijek može biti i bolje. Smatra da i jedinice lokalne samouprave
moraju svake godine izdvojiti određena sredstva za zdravstvo.
Pohvalio je ravnatelja OBD g. Bekića, kojega je kontaktirao u zadnje 3 godine puno puta i
svaki put je intervenirao odmah, za potrebe građana doline Neretve. Rekao je da je nedavno
bio u bolnici koja je predobro uređena, sa novim odjelima. Bio je i na odjelu radiologije,
gdje ga je predsjednica Županijske skupštine dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. upoznala sa
problemom rada na starom uređaju za ultrazvuk, te će se i sam potruditi da se nabavi jedan
dobar suvremeni ultrazvučni uređaj.
Smatra da svi skupa moraju zasukati rukave i pomoći zdravstvu u Županiji, u svojim
mogućnostima.
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da je već pokrenuta akcija za kupnju ultrazvuka
od strane "Lige za borbu protiv raka Dubrovnik".
Nakon međusobnog repliciranja Pera Jerkovića i Stipa Gabrića, rasprava je nastavljena.
Alan Farac rekao je da treba "spustit loptu" i što se tiče ove rasprave rekao je da je u
zahtjevu za sjednicu MOST-a iz zdravstvenih ustanova u Županiji izostavljen ZZJZ i
"Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos", što je na određen način
nepoštivanje tih ljudi. On može govoriti kao korisnik zdravstvene usluge, jer ravnatelji ovih
ustanova su najstručniji i najmjerodavniji da raspravaljaju o ovom problemu sa Županom.
Ono što MOST navodi o zdravstvu, pa i u svom programu, je "samo skup dobrih želja".
Dom zdravlja Korčula raspisao je 5 natječaja, a nitko se nije javio. Za 5 specijalizanata, to
je godišnje milion kuna.
Suglasan je sa zaključkom kojeg je predložio Župan.
Ivica Dajak rekao je da se ne može čekati da se potreba ukaže, raspisat natječaj i pitat se
zašto se nitko ne javlja. Već danas moramo razmišljati o onome što će se dogoditi za 5
godina.
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Maro Kristić replicirao je Alanu Farcu rekavši da "nisu oni naivci pa da su očekivali da će
njihov zaključak biti prihvaćen u cjelosti." Svi moraju biti konstruktivni i korektni jedni
prema drugima.
Vijećnica Kristina Ćurčija istaknula je kako dug od 177 milijuna kuna OB Dubrovnik, nije
nešto što treba zanemariti.
"Bolnici fali 177 milijuna kuna i činjenica je da je stanje u bolnici neizdrživo, a da
Ministarstvo ne čini ništa da nam pomogne. Očekivala sam da ćete imati dopis kojim ćete
mahnuti i reći da nam je ministar Kujundžić spreman dati 40 milijuna kuna, koliko je dao
bolnici u Mostaru. Ako je zaslužila mostarska bolnica, onda je prioritet trebala bit
dubrovačka jer ovo je bolnica koja opslužuje cijelu Županiju", rekla je gđa Ćurčija.
Upozorila je na svoju osobnu tragediju, gdje je prema njenom mišljenju "liječnik njenog
oca ubio, a prije mjesec dana liječnik OBD je njenu majku spasio". Zna u kakvim uvjetima
rade liječnici Opće bolnice, a činjenica je da nemaju i da će imati još manje.
U oba prijedloga vijećnici se slažu da bolnici treba novac. Stoga smatra da se nakon
sjednice treba hitno zatražiti od Ministarstva barem 40 miliona kuna Općoj bolnici
Dubrovnik i isto toliko i u narednim godinama. Moraju se uključiti i sve tvrtke na području
Županije, sve do trenutka dok bolnica na izađe iz dugovanja. Postoji granica do kada će
netko tolerirati sva ta dugovanja, a postoji i granica u kojoj će liječnici koji se sad nalaze u
bolnici moći funkcionirati, naglasila je vijećnica Ćurčija.
dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. uvodno je rekla kako je vrlo dobro da se o ovoj vrlo važnoj
temi sazvala tematska sjednica, ali prema njenoj procjeni bilo bi puno bolje da se o tome
raspravlja i na redovitim sjednicama Županijske skupštine. Navela je da je liječnica u OBD,
specijalista na subspecijalizaciji, doktorica kliničkih i medicinskih znanosti, drži nastavu
studentima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, ali i na studiju sestrinstva u
Dubrovniku, u ovom je sustavu preko 20 godina, te uistinu jako dobro poznaje ovu
problematiku.
Istaknula je kako nikada neće dozvoliti da se o medicinskom osoblju i liječnicima govori
bez argumenata i dokaza te pišu neistine i da ih se stavlja na stup srama.
"Jesmo li se ikada upitali što smo učinili od doba izgradnje OB Dubrovnik koju su svojim
novcima izgradili stanovnici Općine Dubrovnik. Divlji kapitalizam doveo nas je do
ovakvog stanja u zdravstvu. Naša bolnica mora čim prije postati Klinička bolnica. Od rata
do danas niti jedan liječnik nije dobio stan ili povoljni kredit da bi ga mogao kupiti.
Apeliram da se odmah nađe neko zemljište, da se počne gradnja stanova za liječnike" –
istaknula je gđa Kosović.
Naš raspored i udaljenost pojedinih dijelova Županije od OBD, ne daje nam mogućnost tzv.
"zlatnog sata" koji je potreban za provodobnu dijagnostiku. Sam studij medicine koji je
izuzetno zahtjevan traje 6 godina, a specijalizacija 5 godina.
Sada je vrijeme da se rješavaju ovi problemi i "nije 5 do 12, već 12 i 5". Odgovorno tvrdi
da bi u ovom trenutku preko 60% specijalista naše opće bolnice poželjela svaka klinička
bolnica ili KBC u našoj državi ili inozemstvu.
Kao voditeljica Odjela radiologije odgovorno tvrdi da je i broj turista u turističkoj sezoni
veći od broja stanovnika, a broj liječnika ostaje uvijek isti. Prošlo ljeto je bilo 5000
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pacijenata turista, a broj liječnika se nije mjenjao. Radili su, i dalje rade prekovremeno, po
cijele dane, za što su premalo plaćeni.
Sve su to problemi o kojima se mora strpljivo i temeljito razgovarati, kako bi se pronašlo
najbolje moguće rješenje i izlaz iz ovih problema, zaključno je naglasila predsjednica
Županijske skupštine.
Maro Kistić pohvalio je predsjednicu na izlaganju, ali je dodao kako niti jedan od njenih
prijedloga nije sadržan u zaključcima koje je Župan predložio, na što je Predsjednica
odgovorila kako su upravo zaključci koje je predložio Župan na tragu njenog izlaganja, u
kojem je sadržano sve, osim hitne helikopterske službe.
Pero Jerković smatra da se o ovom nije moglo, odnosno nije stiglo raspravljati na
sjednicama Županijske skupštine.
Nikša Sentić rekao je da cijeni sve rasprave, ali mu dvije stvari smetaju, a to je prijedlog
oporbe sa 4 predložena zaključka, gdje je Župan pojasnio da su 3 realizirana. U svakoj toj
točki "nalaže se Županu" izvršenje pojedinih zadaća.
Suradnja, dijalog i uzajamno poštovanje je nužno, ali boji se da će ga teško postići na način
da tražimo od nekoga da nešto napravi, a sami u svom prijedlogu nismo to odradili, rekao
je g. Sentić. Pri tom misli na rokove izvršenja.
Protivi se bilo kojoj zajedničkoj komisiji ili Povjerenstvu. Drži da predlagatelj koji je
inicirao tematsku sjednicu nije dovoljno dobro artikulirao svoje zahtjeve, te da su zaključci
Župana daleko kvalitetniji i primjereniji.
Jelena Crnčević zahvalila se vrsnim specijalistima OBD koji su liječili njenu majku na
izuzetnoj požrtvovnosti, kao i ravnatelju bolnice dr. Mariju Bekiću. Njena majka morala je
obavljati cikluse kemoterapije u Splitu, te smatra da bi bilo izuzetno važno omogućiti
kompletno liječenje svim ženama s teškom dijagnozom karcinoma dojki, u Općoj bolnici
Dubrovnik.
doc.dr.sc. Marijo Bekić dr.med., ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik, u svoje ime i u ime
djelatnika Opće bolnice Dubrovnik zahvalio se na pohvalama u izlaganjima vijećnika, a
potom je detaljnije izvijestio vijećnike o stanju u bolnici.
Opća bolnica Dubrovnik, ima brojne probleme među kojima je najvažniji gdje i kako
smjestiti liječnike i medicinske sestre, a OBD ima jedan neiskorišten prostor u svojoj
parceli, što je predano Gradu Dubrovniku za odvajanje čestice koja će biti druge namjene, a
to je privremeni smještaj liječnika koji ne žive u Dubrovniku.
Liječnici bolnice, od 4,5 godine -5 godina koliko traje specijalizacija, tek 1,5 godinu
provode u svojoj matičnoj ustanovi, dok ostatak provode na različitim KB centrima.
Pokrenuta je nabava par uređaja jedinice intenzivnog liječenja, ultrazvuk i to od strane 2
izvora prihoda, a to je "Liga za borbu protiv raka" i "Blaga djela" koji će dati sredstva za
kupnju novog ultrazvuka.
Istaknuo je i da su liste čekanja u OBD među dvije, tri najkraće u državi.
Kada je postao ravnatelj, dug OBD je iznosio oko 103 miliona kuna, što je nasljeđeno i
činjenica je da se taj dug povećava, što je najveći problem. Veliki je broj vanjskih,
gostujućih liječnika, što je jako veliki trošak, naglasio je g. Bekić. No važno je da su
pacijenti zadovoljni, u manjoj ili većoj mjeri.
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Iznio je potom sve projekte Opće bolnice Dubrovnik, između ostalog i dio kojeg vodi dr.
Kosović, a to je pregled braniteljske populacije, što se također vrlo kvalitetno i uspješno
provodi.
OBD je predmet čestih inspekcijskih nadzora, a razlog je upravo dolazak vanjskih
stručnjaka, rekao je ravnatelj Bekić i zaključio svoje izlaganje, rekavši da će razina usluge
ostati na sadašnjoj razini.
g. Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
razjasnio je pitanje osiguranja timova hitne medicine u tranzitnim područjima, gdje je
veliki broj turista, pa je istaknuo da Županija to i čini, kao što i plaća turističke timove
preko ljeta.
Ivo Žuvela rekao je da bi ova sjednica trebala ponuditi neka rješenja kako zadržati
zdravstveni standard u našoj Županiji, kako ga unaprijediti, a tamo gdje standard nije
održiv, kako da ponudimo svi skupa rješenja.
Smatra da ne treba kritizirati, bez da se ne ponudi rješenja. Veliki su organizacijski i
kadrovski problemi. Mrežu domova zdravlja treba zadržati na ovom području. Pitanje je
kako doći do specijalista u našoj bolnici, a da budu zadovoljni i adekvatno plaćeni. g.
Žuvela rekao je da je po pitanju ove tematske sjednice, održana i tematska sjednica općine
Vela Luka, a sve u svrhu da bi doprinjeli što kvalitetnijoj raspravi danas na sjednici
Županijske skupštine.
Alan Farac je replicirao, rekavši da su ravnatelji zdravstvenih ustanova najpozvaniji za
predlaganje rješenja problema, s obzirom da su najbolje i upoznati sa situacijom u njihovim
zdravstvenim ustanovama.
U daljnjoj raspravi i replikama sudjelovali su još i Davor Penić , Kristina Ćurčija i Pero
Jerković.
Kristina Ćurčija istaknula je amandman u čl. 1, da glasi: "Podmirivanje dugova OBD od
strane Ministarstva zdravstva", znači da se u točku o podmirivanju dugova Opće bolnice
Dubrovnik uvede da se to mora odraditi od strane Ministarstva zdravstva.
Pero Jerković rekao je, s obzirom da vijećnici ne žele usaglašavanje, osnivanje zajedničkog
povjerenstva, da povlači prijedlog, odnosno zaključke MOST-a zbog kojeg je sjednica
uopće sazvana.
Davor Penić imao je amandman na prijedlog g. Župana da se u zaključcima Župana dodaje
točka 5. "Predlaže se da se pokrene rasprava o pitanju povećanja osnovice zdravstvenim
djelatnicima."
Župan Nikola Dobroslavić rekao je da mu je žao što je MOST povukao svoje prijedloge, jer
je upravo htio predložiti da se objave javno oba prijedloga. Drago mu je da je bilo
konstruktivnih rasprava. Inicijativa i prijedlog zaključaka se ne mogu u to svrstati. Sve se
mora rješavati s Ministarstvom, jer županija ne može sama rješavati ove probleme, a uvijek
smo otvoreni za raspravu, naglasio je Župan. Predložio je da se vijećnici izjasne o njegovu
prijedlogu.
Rekao je da u njemu jasno stoji da se ide prema podmirivanju dugova od strane
Ministarstva zdravstva i HZZO-a.
dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. zaključila je raspravu i stavila na glasovanje amandman
vijećnika Marka Giljače koji se odnosi na osnivanje dodatnog tima hitne pomoći u
povijesnoj jezgri grada Dubrovnika u razdoblju od 01.06. do 01.10. svake godine, u skladu
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sa čl.7, stavkom 2 i čl. 22 Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne
medicine.
Većinom glasova (uz 5 glasova "ZA") prijedlog nije usvojen.
Pero Jerković pozvao se na povredu čl. 49. Poslovnika koji govori o tome da se objave
rezultati glasovanja, odnosno da se objavi koliko je glasova "ZA", koliko "PROTIV" i
koliko "SUZDRŽANIH".
Predsjednica Županijske skupštine odgovorila je da za amandmane nije potrebno brojati
glasove, već je važno da li je amandman usvojen ili nije.
Amandman vijećnika Davora Penića koji je zatražio da se u ovim zaključcima doda točka
5. koja kaže da se pokrene rasprava o povećanju osnove zdravstvenim djelatnicima na
nivou HZZO-a, stavljen je na glasovanje.
Većinom glasova (5 "ZA", 22 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽANI") amandman nije usvojen.
Maro Kristić iznio je povredu Poslovnika u tome da se matično tijelo mora očitovati o
amandmanu prije izglasavanja, čl. 91 Poslovnika.
Navedeni amandman se odnosi na prijedlog općih akata, a ovo nije opći akt, rekao je
pravnik, g. Arian Čustović.
Potom je amandman vijećnice Kristine Ćurčija – "Podmirivanje dugova OBD od strane
Ministarstva zdravstva", stavljen na glasovanje.
Većinom glasova (5 "ZA", 22 "PROTIV" ) amandman nije usvojen.
Konačni prijedlog zaključka, kako ga je predložio Župan g. Nikola Dobroslavić stavljen je
na glasovanje.
Većinom glasova (19 "ZA", 4 "PROTIV" ) donesen je sljedeći
ZAKLJUČAK
o stanju zdravstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Zdravstvo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na visokoj je razini, liječnički kadar je
stručan i predan svome pozivu, također i medicinske sestre. Opća bolnica, kao stožerna
zdravstvena ustanova, domovi zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, Zavod za javno
zdravstvo, Specijalna bolnica Kalos i ljekarne su dobro organizirane i opremljene ustanove,
o čemu brinu Ministarstvo zdravstva, HZZO i županija uz sve veće uključivanje jedinica
lokalne samouprave.
Županija je u suradnji s Ministarstvom zdravstva trajno radila i radi na povećanju
zdravstvenog standarda iznad onoga propisanog u RH te su tako realizirani ili u tijeku
brojni projekti kao što su: Odjel za palijativnu skrb u Općoj bolnici, palijativna služba u
domovima zdravlja Dubrovnik i Metković, Centar za djecu s poteškoćama u razvoju,
Objedinjeni hitni bolnički prijam u OB Dubrovnik, Dnevna bolnica u Dubrovniku i
Metkoviću, brojna ulaganja u dogradnju i opremu domova zdravlja, Hitne medicinske
službe, Zavoda za javno zdravstvo, specijalne bolnice Kalos, sezonska hitna helikopterska
služba itd.
Stupanjem na snagu novoga Zakona o zdravstvenoj zaštiti Ministarstvo je omogućilo
uvođenje dva dodatna dežurstva preko vikenda, u Neretvanskoj dolini i na Korčuli što se
već provodi. Pokrenuta su gostovanja liječnika specijalista Opće bolnice u Domu zdravlja
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Metković kao prethodnica Dnevne bolnice. U Metkoviću se na inicijativu građana i
liječnika nabavlja i dodatna oprema iznad medicinskog standarda.
Postoji, dakako, potreba i postor za daljnja unaprijeđenja, posebno s obzirom na nepovoljni
zemljopisni položaj županije, na manjak liječnika u Općoj bolnici, kao i na naslijeđena
dugovanja Opće bolnice Dubrovnik.
Stoga Skupština podupire inicijative Županije prema Ministarstvu zdravstva i HZZO-u za
rješavanje posebno sljedećih prioriteta zdravstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji:
1. Podmirivanje dugovanja Opće bolnice Dubrovnik i stvaranje uvjeta za poslovanje
ove ustanove bez gubitaka;
2. Uspostavljanje kliničkih odjela za one odjele koji ispunjavaju uvjete, kao korak
prema mogućoj kliničkoj bolnici, što će jačati kadrovsku osnovicu u bolnici;
3. Iznalaženje sustava stimuliranja liječničkih zanimanja u područjima koja trpe
manjak stručnih kadrova, a to je svakako područje ove županije, kao i sprječavanje
odljeva liječnika, posebno specijalista, u kliničke bolničke centre;
4. Uspostava stalne Hitne helikopterske službe sa sjedištem u Neretvanskoj dolini koja
će skratiti vrijeme prijevoza do bolnice posebno za Neretvansku dolinu i otoke.
Pozivaju se gradovi i općine da se i nadalje, po mogućnosti i više, uključuju u rješavanje
izazova zdravstva u skladu s proračunskim mogućnostima, s naglaskom na stambeno
zbrinjavanje medicinskog osoblja.

Budući da je ovim dnevni red sjednice iscrpljen, predsjednica Županijske skupštine
zaključila je sjednicu u 16,17 sati.

Tajnik
Županijske skupštine

Predsjednica
Županijske skupštine

Arian Čustović, dipl. iur.
med.

dr. sc. Vilma Kosović, dr.
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