Na temelju članaka 138. i 254. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine“ broj 100/18.) ii članaka
22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije” broj 7/09., 10/10., 3/1.3 i 6/18.) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 1.
sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine donijela je
ZAKLJUČAK
o donošenju nove Mreže hitne medicine na području Dubrovačko-neretvanske županije
Članak 1.
Ovim Zaključkom dodaje se ispostava hitne medicine sa sjedištem u Opuzenu s 5 timova T2 hitne
medicine.
Članak 2.
Ovim Zaključkom povećavaju se timovi u „dislociranim“ ispostavama za 5 medicinskih sestara /
tehničara.
Članak 3.
Ovim Zaključkom povećava se po jedna pripravnost hitne medicine na punktovima Čilipi, Korčula,
Orebić i na Elafitima.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije.

KLASA: 500-01/19-01/15
URBROJ:2117/1-04-19Dubrovnik, 11. ožujka 2019. godine

Predsjednica
Županijske skupštine
dr. sc. Vilma Kosović dr. med.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje
2. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje
3. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
KLASA: 500-01/19-01/15
URBROJ: 2117/1-10-19-1
Dubrovnik, 27. veljače 2019. godine
ŽUPAN
Nikola Dobroslavić
- ovdje PREDMET: Prijedlog Zaključka o donošenju nove Mreže hitne medicine na području Dubrovačkoneretvanske županije
- dostavlja se
PRAVNI TEMELJ: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine“ broj 100/18.) i Statut
Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 7/09.,
10/10., 3/1.3 i 6/18.)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti
IZVJESTITELJ: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
U privitku Vam dostavljamo Nacrt Zaključka o donštenju nove Mreže hitne medicine na području
Dubrovačko-neretvanske županije sa zamolbom da isti prihvatite i utvrdite prijedlog te uputite
Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje.
S poštovanjem,
v.d. pročelnice
Jelena Dadić

Prilozi:
1. Prijedlog Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
2. Zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Dostaviti:
1. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

Za područje Doline Neretve, između gradova Ploče i Metković neophodno je ustrojit jednu ispostavu
čime bi se rasteretili timovi hitne medicine u Pločama i Metkoviću. Intervencijom timova T 2 skratilo
bi se vrijeme dolaska vitalno ugroženih pacijenata do prvog tima T1 hitne medicine s liječnikom.
Zbog zemljopisnog položaja i prometne izoliranosti neophodno je povećati broj timova prijavnodojavne jedinice za 5 dodatnih medicinskih sestara/tehničara čime bi se spriječile situacije „zaključanih
vrata“ u dislociranim ispostavama hitne medicine kada ordinirajući timovi transportiraju pacijente u
udaljene bolnice što traje i nekoliko sati te su u nemogućnosti ispunjavati uvjet standarda „zlatni sat“.
Potrebno je povećati po jednu pripravnost hitne medicine na punktovima u ispostavama Ćilipi, Korčula,
Orebić i na Elafitima zbog zemljopisnog položaja i prometne izoliranosti.
Slijedom rečenog predlaže se donošenje nove Mreže hitne medicine na području Dubrovačkoneretvanske županije.
v.d. pročelnice
Jelena Dadić

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o donštenju nove Mreže hitne medicine na području Dubrovačkoneretvanske županije i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
KLASA: 500-01/19-01/15
URBROJ:2117/1-01-19-2
Dubrovnik, 1. ožujka 2019. godine

Župan
Nikola Dobroslavić
Dostaviti:
1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje
3. Pismohrana

