
 
 

                                                             Upravni odjel za zdravstvo Istarske županije    
                                                             n/p  gđi Sonji Grozić Živolić    
 
 
Poštovana, 
Kao zdravstveni profesionalci sa prve linije zdravstvenog sustava, svjedoci smo 
svakodnevnog urušavanja sustava na svim razinama, sve većim opterećenjem 
zdravstvenih djelatnika kako liječnika tako i medicinskih sestara  sa 
posljedičnim rastućim nezadovoljstvom i pacijenata i nas zdravstvenih 
djelatnika. 
U situaciji kada obiteljski liječnik u Hrvatskoj odrađuje  sad više ne dvostruki, 
već trostruki standard SZO, te kada od 2020. godine maksimalan broj pacijenata 
po timu od 1800 osiguranika neće moći biti realiziran zbog enormne kadrovske 
devastacije, ideje tkz. funkcionalne integracije sa ciljem "djelotvornijeg 
obavljanja hitne medicine", sa dodatnim opterećenjem obiteljskih liječnika za 
nas su apsolutno neprihvatljive. 
Primarna zdravstvena zaštita je temelj svakog organiziranog sustava a ovakvi 
prijedlozi nikako ne predstavljaju pomak u stvaranju adekvatnih uvjeta rada 
obiteljskih liječnika. 
Vjerujemo da je Istarska županija svjesna kako s obzirom na sve manji broj 
obiteljskih liječnika, što prirodnim odljevom, što neatraktivnošću same struke 
za mlade liječnike zbog težine rada u obiteljskoj medicini, postoji ozbiljna 
ugroza pružanja usluga primarne razine. 
Oštro se protivimo daljnjem opterećenju jednog dijela sustava  u ovom slučaju 
obiteljske medicine, kako bi se  stvorio samo privid boljeg funkcioniranja  nekog 
drugog dijela zdravstvenog sustava. 
Rješenja problema ne hitnih pacijenata na OHBT  predlagali smo još 
2014.godine kada je upravo IŽ pokrenula raspravu  oko mogućeg rješenja ovog 
problema.  
Reorganizacija hitne medicinske pomoći za koju je svojevremeno  trebalo 
namjenski utrošiti predviđena sredstva, nikada nije  dovršena, a neuspjeh  te 
reorganizacije sada bi trebala "riješiti" "funkcionalna integracija". 
 
Predlažemo: 

1. da se Istarska županija suzdrži od donošenja odluka o funkcionalnoj 
integraciji ili drugih oblika organizacije rada koji bi interferirali sa 
kompetencijama pojedinih struka što bi predstavljalo direktnu ugrozu 
pružanja zdravstvene usluge 



2. da se na zajedničkom sastanku kojeg tražimo od sredine siječnja 2019. 
godine pokrene  usuglašavanje oko valoriziranja  usluga rada u 
posebnom dežurstvu ( upućen naš prijedlog Ugovora te prijedlog cijene 
sata rada) za prekovremeni rad pružanja nadstandardne usluge  

 
U slučaju da se donesu odluke koje će zbog dodatnog  opterećenja i ne 
poštivanja kompetencija struke direktno ugrožavati pružanje usluge 
pacijentima, ozbiljno razmatramo  raskid svih Ugovora koji reguliraju naš rad . 
Posljedice će biti nesagledive za stanovništvo naše županije. 
Kao odgovorne za organizaciju zdravstvene zaštite, pozivamo Vas na dijalog i 
uvažavanje mišljenja struke. 
Istarska županija stremi vrijednostima Europe što u pojedinim resorima i 
postiže, stoga Vas pozivamo da slijedite standarde rada obiteljskih liječnika u 
toj istoj Europi kao i da nam omogućite iste uvjete i vrednovanje rada. 
 
U očekivanju razumijevanja i Vašeg skorog odgovora, dostavljamo popis 
liječnika koji su potpisnici ovog dopisa. 
 
 U Puli 19.03.2019 
 
 U prilogu popis potpisnika pisma upozorenja 
 
 
 
 
Na znanje: Županu IŽ 
                    Predsjedniku Županijske skupštine  
                    Uredu Županijske skupštine IŽ  
                    Ravnatelju IDZ 
                    Uredu Istarske županije u Bruxellesu 
                    Predsjedniku Hrvatske liječničke komore 
                         
 
 
 
 


