
 

 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 500-01/15-01/17 

URBROJ: 2125/1-04-15-13 

Gospić, 19. lipnja 2015. godine 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e- 

 

 

 PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog 

            Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe, 

           -dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 

139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13,159/13, 22/14 i 154/14), Statut Ličko-senjske 

županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 

4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Ličko-senjske županije 

 

PREDLAGATELJ: Župan Ličko-senjske županije 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje nije potrebno osigurati 

dodatna financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjske županije. 

 

OBRAZLOŽENJE:  

 Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Narodne novine“ br. 

150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13,159/13, 22/14 i 154/14) 

Mrežu javne zdravstvene službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda, Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tjela jedinica područne 

(regionalne) samouprave, donosi ministar.  

 

 

PROČELNICA 

Valentina Bublić, mag. ing., v.r. 
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Ž U P A N 
KLASA:  500-01/15-01/17 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 19. lipnja 2015. godine 

 

 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 

 Utvrđujem prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na 

Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe te isti dostavljam 

Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   
  

    Milan Kolić, v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

KLASA:  

URBROJ:  

Gospić, ___________ 2015. god.  

 

 

 Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Narodne novine“ br. 

150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13,159/13, 22/14 i 154/14) i 

članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09-

ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 04/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na ___ sjednici održanoj ___________ 2015. godine, 

donijela je  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 
 Ovim Zaključkom Županijska skupština Ličko-senjske županije daje prethodno 

mišljenje na Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe. 

 

II. 
 

Ličko-senjska županija najveća je teritorijalna jedinica u Republici Hrvatskoj, unatoč 

relativno velikom prostoru Ličko-senjska županija je županija s najmanjim brojem 

stanovnika/km
2
 i time najrjeđe naseljena. Ličko-senjska županija svojim teritorijem je 

specifično područje te je prilikom izrade Mreže potrebno uzeti u obzir i posebne okolnosti, 

kao što je izoliranost određenih područja, loša prometna povezanost, udaljenost od urbanih 

središta, ali i samu strukturu stanovništva, koje je pretežno starije životne dobi. Na području 

Ličko-senjske županije živi 31% osoba starijih od 60 godina, dok je prosjek RH 24,1 %. 

Smatramo da smjernice po kojima je rađen novi Prijedlog izmjena i dopuna Mreže nisu 

uključivale sve relevantne čimbenike koji bi omogućili dostupnost i kontinuitet u pružanju 

zdravstvene zaštite te svako ukidanje i smanjenje broja timova zdravstvene zaštite predstavlja 

prepreku kvalitetnom pružanju zdravstvene zaštite za stanovništvo Ličko-senjske županije, ali 

i za veliki broj turista koji posjećuju Županiju. 

Županijska skupština Ličko-senjske županije nije suglasna s prijedlogom Izmjena i 

dopuna Mreže javne zdravstvene službe, kojom se ukida veliki broj timova i time smanjuje 

dostupnost i povećavaju troškovi zdravstvene zaštite za građane, što nije u skladu s člankom 

59. Ustava Republike Hrvatske koji glasi: „Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u 

skladu sa zakonom.“ 

Naglašavamo da broj stanovnika nije dovoljan kriterij za donošenje Mreže javne 

zdravstvene službe, a u nastavku dajemo detaljno obrazloženje na Prijedlog izmjena i dopuna  
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Mreže javne zdravstvene službe za područje Ličko-senjske županije, u temeljem 

mišljenja zdravstvenih ustanova na području Županije. 

 

III. 
 

Tablica 1. Broj timova opće (obiteljske) medicine  

Područje Doma 

zdravlja 

Općina/ 

Grad/gradska 

četvrt 

Potreban broj 

timova u skladu s 

Prijedlogom 

izmjena i dopuna 

Mreže 

Trenutno 

stanje 

sukladno 

Mreži 

Smanjenje(-), 

povećanje (+) 

u odnosu na 

trenutno stanje 

Otočac Brinje 2 2 0 

Korenica Donji Lapac 1 2 -1 

Gospić Gospić 7 7 0 

Gospić Karlobag 1 1 0 

Gospić Lovinac 1 1 0 
Novalja Novalja 2 3 -1 

Otočac Otočac 5 6 -1 

Gospić Perušić 1 2 -1 

Korenica  Plitvička Jezera 2 3 -1 

Senj Senj 4 4 0 

Korenica Udbina 1 1 0 

Otočac Vrhovine 1 1 0 

UKUPNO SMANJENJE 28 33 -5 

Izvor: Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i Mreža javne zdravstvene službe („Narodne 

novine“ br. 101/12 i 31/13) 

 

Izmjenom Mreže javne zdravstvene službe predlaže se smanjenje za 1 tim 

opće/obiteljske medicine za područje Općine Donji Lapac (sa 2 tima na 1). Prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine, u Općini živi 2 113 žitelja. Područje Općine prostire se na 354 

km², a gustoća naseljenosti iznosi 6 stanovnika na 1 km², a u sastavu Općine nalazi se 18 

naselja. Osim izrazito stare populacije na razini županije, na području Općine Donji Lapac 

živi 40,7 % ukupne populacije strarije od 60 godina, što premašuje prosjek RH i Ličko-

senjske županije. Zdravstvenu skrb stanovništvu na području Donjeg Lapca pružaju 2 tima 

opće/obiteljske medicine koji ujedno odrađuju pripravnost za Zavod za hitnu medicinu Ličko-

senjske županije. Ukidanjem jednog tima u Donjem Lapcu imali bi nesagledive posljedice, 

kako za djelatnike (time bi 1 tim od 0 do 24 sata, 365 dana u godini bio u službi), tako i za 

cjelokupno stanovništvo. Nadalje, geografski položaj Općine Donji Lapac i prometna 

izoliranost najveća su prepreka za ostvarivanje sveobuhvatne, pravodobne i ujednačene 

zdravstvene zaštite. Najbliža bolnica je OB Gospić udaljena preko 100 km, a prometnica koja 

vodi iz Donjeg Lapca za Gospić je izrazito zavojita. Učestalo se događaju intervencije u 

kojima je 1 liječnik s pacijentom u vozilu, dok se drugi liječnik, iako slobodan (godišnji 

odmor, bolovanje i dr.) stavlja u službu i na raspolaganje pacijentima. 
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Navedenom Izmjenom Mreže predlaže se i smanjenje za 1 tim opće/obiteljske 

medicine za područje Općine Plitvička Jezera. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u 

Općini Plitvička Jezera živi 4373 žitelja, područje Općine prostire se na 540 m², a gustoća 

naseljenosti iznosi 8 stanovnika na 1 km². Također, u sastavu Općine postoji 41 naselje. 

Na području Općine ne postoji sustav javnog prijevoza, a u nekim naseljima ne 

postoje niti uređeni cestovni pravci. Općina se nalazi u brdsko-planinskom dijelu RH u 

kojemu je u zimskim mjesecima često onemoguće normalno funkcioniranje naselja po 

nekoliko dana, dok obližnja sela budu izolirana i po nekoliko tjedana. Prema podacima 

Nacionalnog parka Plitvička jezera za 2014. godinu, park je posjetilo preko 1,2 milijuna 

posjetitelja, koji su ostvarili preko 270 000 noćenja na području Općine. U ostvarivanju 

ovakvih pozitivnih turističkih rezultata i pružanju kvalitetne i sveobuhvatne usluge turistima 

uključen je i Dom zdravlja Korenica koji putem svoje mreže ambulanti pruža pomoć velikom 

broju ljudi. Uz sve navedeno, najbliža OB Gospić udaljena je 45 km, a prosječna vožnja 

automobilom traje preko 1 h zbog izrazito zavojite ceste.  

 

 U dostavljenom Prijedlogu Izmjena i dopuna Mreže predlaže se smanjenje za 1 tim 

opće/obiteljske medicine za područje Grada Novalje (umjesto dosadašnja 3, predlažu se 2 

tima opće/obiteljske medicine). Isto je nedostatno, budući da na ovom području stalno boravi 

oko 3.600 stanovnika, a pored toga tijekom čitave godine boravi veliki broj turista. Tako je 

Novalju u 2014. godini posjetilo 193.000 turista od kojih su mnogi koristili zdravstvene 

usluge u ordinacijama opće/obiteljske medicine. Zbog preopterećenosti ugovorenih timova, 

tijekom ljetne sezone, u srpnju i kolovozu, je radila i turistička ambulanta koju su posjetila 

1.432 pacijenata.  

 Ukidanje jednog tima dovelo bi do potpunog kolapsa u pružanju zdravstvene zaštite, 

jer timovi fizički ne bi mogli pružiti zdravstvenu uslugu svim pacijentima, čiji broj dnevno zna 

biti i preko stotinu. U slučaju bolovanja ili drugog izbivanja jednog tima (godišnji odmor, 

edukacijia i sl.) do zapošljavanja novog radnika svi pacijenti bili bi usmjereni na samo jedan 

tim. S obzirom da se Grad Novalja nalazi na otoku i da kao otočna sredina ima određenu 

zemljopisno-prometnu izoliranost, smatramo da se u ovom slučaju trebaju primjenjivati 

odredbe Odluke o posebnim stanrdardima i mjerilima njihove primjene u provodenju 

zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (,,Narodne novine" br. 156/13). 

Trenutno na području Grada Novalje postoje tri tima opće/obiteljske medicine kojima je 

dodijeljena koncesija, a Dom zdravlja Novalja uputio je jednu doktoricu na specijalizaciju 

obiteljske medicine kojoj specijalizacija završava 2017. godine te iz navedenih razloga 

smatramo da je potrebno da se zadrže postojeća tri tima opće/obiteljske medicine. 

 

Izmjenom Mreže predviđeno je smanjenje i za 1 tim opće/obiteljske medicine za 

područje Općine Perušić. Područje Općine smješteno je na 380,69 km
2
 i broji 2638 

stanovnika te je za kvalitetno obavljanje zdravstvene skrbi za pacijente na razini PZZ 

potreban opstanak oba tima. 

 

 Postojeća Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti opće obiteljske medicine 

osigurava dostupnost i kontinuiranost u obavljanju zdravstvene zaštite u našoj županiji te 

svako ukidanje timova predstavlja kako zdravstveni tako i demografski problem Ličko-
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senjske županije, tj potreban je opstanak svih navedenih timova opće obiteljske medicine, 

koji se nalaze u trenutnoj Mreži javne zdravstvene službe. 
 

IV. 

Tablica 2. Broj timova u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece  

Područje Doma 

zdravlja 

Općina/ 

Grad/gradska 

četvrt 

Potreban broj 

timova u skladu s 

Prijedlogom 

izmjena i dopuna 

Mreže 

Trenutno 

stanje 

sukladno 

Mreži 

Smanjenje(-), 

povećanje (+) 

u odnosu na 

trenutno stanje 

Gospić Gospić 1 1 0 

Otočac Otočac 1 1 0 

Korenica  Plitvička Jezera 0 1 -1 

Senj Senj 1 1 0 

UKUPNO  3 4 -1 

Izvor: Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i Mreža javne zdravstvene službe („Narodne 

novine“ br. 101/12 i 31/13) 

 

Dom zdravlja Korenica trenutno nema ugovoren pedijatrijski tim, što ne znači da ga 

ne treba niti imati, obzirom da je broj djece na ovom području u porastu, a ukidanjem 

pedijatrijskog tima država bi dodatno obeshrabrila razvitak ruralnog prostora u kojem 

djeluje Dom zdravlja Korenica. 

Dom zdravlja Korenica dugi niz godina uspješno surađuje s Općinom Plitvička Jezera, 

na način da Općina u svome proračunu svake godine izdvaja financijska sredstva i 

sufinancira dolazak pedijatra iz OB Gospić. Dom zdravlja raspolaže s prostorom, opremom i 

dobrom poslovnom suradnjom s OB Gospić, te bi se predloženom izmjenom uništio dosegnuti 

standard, iako dolazak pedijatra 2 puta mjesečno nije dostatan za najranjiviju skupinu 

društva, djecu. 

 

 U djelatnosti zravstvene zaštite predškolske djece na razini primarne zdravstvene 

djelatnosti smatramo da treba predvidjeti jedan tim za područje Grada Novalje koji će 

pokrivati područje čitavog otoka Paga, kao što je sada riješeno i za djelatnost zdravstvene 

zaštite žena. Ukupan broj predškolske djece zadovoljava kriterije propisane odlukom o 

osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja. 

 Županijska skupština Ličko-senjske županije Zaključkom koji je donijela na XXVI. 

sjednici održanoj 26. ožujka 2013. godine podržala je zahtjev Doma zdravlja Novalja i 

Ministru zdravlja uputila prijedlog za izmjenom i dopunom Mreže javne zdravstvene službe 

na način da se za područje Ličko-senjske županije potreban broj timova zdravstvene zaštite 

predškolske djece sa 4 poveća na 5 timova, odnosno da se u Mrežu uvrsti 1 tim za područje 

Novalje. Navedeni Zaključak, zajedno s dopisom Doma zdravlja Novalja, mišljenjem 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, uputili smo Ministarstvu 02. travnja 2013. godine, ali navedeno nije 

uključeno u Prijedlog izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe. 
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 Budući da udaljenost do najbliže bolnice je oko 80 km, a u Domu zdravlja Novalja 

postoji već opremljena ambulanta za navedenu djelatnost, Županijska skupština Ličko-senjske 

županije mišljenja je da je potrebno Mrežu javne zdravstvene službe proširiti s jednim timom 

u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece za područje Grada Novalje. 

 Sukladno prethodno navedenom, ne slažemo se s prijedlogom ukidanja 1 tima za 

područje Općine Plitvička Jezera, odnosno potrebno je da isti ostane u Mreži. 

 Predlažemo da se za područje Grada Novalje uvrsti 1 tim u Mrežu. 

 

V. 

Tablica 3. Broj timova u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)  

Područje Doma 

zdravlja 

Općina/ 

Grad/gradska 

četvrt 

Potreban broj 

timova u skladu s 

Prijedlogom 

izmjena i dopuna 

Mreže 

Trenutno 

stanje 

sukladno 

Mreži 

Smanjenje(-) 

u odnosu na 

trenutno stanje 

Otočac Brinje 2 2 0 

Korenica Donji Lapac 1 1 0 

Gospić Gospić 6 6 0 

Gospić Karlobag 1 1 0 

Novalja Novalja 2 2 0 

Otočac Otočac 6 6 0 

Gospić Perušić 1 2 -1 

Korenica Plitvička Jezera 2 2 0 

Senj Senj 4 4 0 

Korenica  Udbina 1 1 0 

UKUPNO  26 27 -1 

Izvor: Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i Mreža javne zdravstvene službe („Narodne 

novine“ br. 101/12 i 31/13) 

 

 Područje Općine Perušić smješteno je na 380,69 km
2
 i broji 2.638 stanovnika. 

Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite za područje Općine trenutno se obavlja u jednoj 

ambulanti. Za kvalitetno pružanje zdravstvene skrbi na navedenom području potreban je 

opstanak 2 tima u Mreži te ugovaranje drugog tima dentalne zdravstvene zaštite. 
 

 Smatramo da je potrebno da broj timova u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite 

(polivalentne), ostane nepromijenjen. 
 

VI. 

Tablica 4. Broj timova u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u kojima dolazi do smanjenja  

Područje Doma 

zdravlja 

Općina/ 

Grad/gradska 

četvrt 

Potreban broj timova 

u skladu s 

Prijedlogom izmjena i 

dopuna Mreže 

Trenutno 

stanje 

sukladno 

Mreži 

Smanjenje(-), 

povećanje (+) 

u odnosu na 

trenutno stanje 

Gospić Gospić 1 2 -1 

Novalja Novalja  0 1 -1 

Otočac Otočac 1 1 0 
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Korenica Plitvičja Jezera 1 1 0 

Senj Senj 1 1 0 

UKUPNO 4 6 -2 

Izvor: Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i Mreža javne zdravstvene službe („Narodne 

novine“ br. 101/12 i 31/13) 

 

 Prijedlogom Izmjena i dopuna Mreže predlaže se smanjenje za 1 tim u djelatnosti 

zdravstvene zaštite žena na području Grada Gospića (umjesto dosadašnja 2, predlaže se 1 

tim). Kako bi se osigurala adekvatna skrb, odnosno zdravstvena zaštita žena za područje 

Grada Gospića potrebna su dva ginekološka tima za rad u dvije smijene. Sukladno Planu 

specijalizacija za 2014. godinu, Domu zdravlja Gospić odobrena je specijalizacija iz 

ginekologije i opstetricije. Navedena doktorica je na specijalizaciji s ciljem uspostave drugog 

tima u ginekološkoj ambulanti i omogućivanja rada navedene ambulante u dvije smjene. 

 

Također se predlaže ukidanje 1 tima u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na 

području Grada Novalje, koji je u važećoj mreži bio predviđen. Zbog malog broja osiguranih 

osoba tim nije bio popunjen. Potreban broj osiguranih osoba ostvaren je na razini otoka tako 

da je zdravstvenu zaštitu žena obavlja Dom zdravlja Zadarske županije. Ginekolog dolazi dva 

puta na tjedan u Dom zdravlja Novalja, gdje obavlja djelatnost za područje Grada Novalje. 

Ugovor o zakupu prostora nije sklopljen, a ne plaćaju se niti režijski troškovi, jer je ugovor o 

obavljanju djelatnosti s HZZO-om sklopljen za jedan tim koji se nalazi u Pagu.  

 

Mišljenja da za područje Grada Novalje treba razmotriti mogućnost ugovaranja 2/5 

tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena, a za područje grada Paga 3/5 tima. Naravno, 

riječ je o jednom timu koji bi djelatnost obavljao u dva doma zdravlja.  

 

VII. 

Tablica 5. Broj timova u djelatnosti patronažne zdravstvene djelatnosti   

Područje Doma zdravlja 

Općina/ Grad/gradska četvrt 

Potreban broj 

timova u skladu s 

Prijedlogom 

izmjena i dopuna 

Mreže 

Trenutno 

stanje sukladno 

Mreži 

Smanjenje(-) 

u odnosu na 

trenutno stanje 

Ličko-senjska županija 10 13 -3 

UKUPNO  10 13 -3 

Izvor: Prijedlog izmjena Mreže javne zdravstvene službe i Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“ 

br. 101/12 i 31/13) 

 

 Uvažavajući sve čimbenike, kao što je površina, broj stanovnika, geografski položaj, 

veličinom ruralnog prostora, indeks razvijenosti pojedinih područja itd. smatramo da se 

prijedlog o ukidanju 3 patronažne službe u Ličko-senjskoj županiji temelji na samo 1 faktoru- 

broju stanovnika (prema standardu jedna bacc. patronažna sestra na 5100 stanovnika). 

Navedenom procjenom na kojoj se temelji ovaj prijedlog zanemareni su svi ostali kriteriji i 

važni čimbenici na kojima bi se trebala temeljiti uspostava Mreže javne zdravstvene službe 
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kojom bi se osigurala dostupnost i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga stanovništvu 

Ličko-senjske županije. 

Na području koje pokriva Dom zdravlja Gospić, zbog uvjeta rada, ruralnog područja, 

velike površine i male gustoće naseljenosti te velike udaljenosti pojedinih naselja od samog 

Doma zdravlja, dva tima patronažne zdravstvene zaštite ugovorena su prema posebnom 

standardu te je potrebno da isti ostanu u Mreži. 

 

VIII. 

 Prijedlogom izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe nisu predviđene 

izmjene i dopune u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika. Zbog specifičnih potreba 

stanovništva na području Općine Vrhovine predlaže se da se Mreža javne zdravstvene službe 

proširi na način da se za područje Općine Vrhovine potreban broj medicinskih sestara poveća 

na 1. Naime, dosadašnjom Mrežom javne zdravstvene službe isto nije predviđeno, dok Dom 

zdravlja Otočac sukladno Dodatku II. Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite 

ima ugovorene medicinske sestre u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika koje su 

obvezne istu provoditi isključivo na području Grada Otočca, a iznimno na području Općine 

Vrhovine.  

 S obzirom na veliku površinu Općine, a uzevši u obzir da se većim dijelom radi o 

starijoj populaciji, zdravstvena njega u kući bolesnika je neophodna za navedeno područje. 

Vodeći se načelima zdravstvene zaštite, a što su sveobuhvatnost, kontinuiranost, dostupnost i 

cjeloviti pristupu zdravstvenoj zaštiti, samatramo da stanovništvo Općine Vrhovine ima pravo 

na zdravstvenu njegu u kući bolesnika te sukladno tome predlažemo da se Mreža javne 

zdravstvene službe proširi na način da se za Dom zdravlja Otočac, područje Općine 

Vrhovine predvidi 1 medicinska sestra u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika.  

 

IX. 

 Mreža medicinsko biokemijskih timova u djelatnosti laboratorijske dijagnostike te 

Mreža timova u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i 

izvanbolničkog liječenja ovisnosti, za područje Ličko-senjske županije sukladno Prijedlogu 

izmjena i dopuna Mreže ostala je nepromjenjena, te se slažemo s istim. 

 

X. 

 U Mreži specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti u odnosu 

na trenutno stanje dolazi do povećanja za jedan tim u djelatnosti oftalmologije (sada bi bila 

2 tima) dok broj timova u ostalim djelatnostima ostaje nepromijenjen. Također, tražimo da se 

za područje Grada Novalje u Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe u 

djelatnosti interne medicine predvidi jedan tim, a sukladno obrazloženju u nastavku. 

 

 Bitno je naglasiti da prema novom konceptu razvoja primarne zdravstvene zaštite, 

domovi zdravlja dobivaju sve veću ulogu u pružanju zdravstvenih usluga u zajednici, kako 

kroz osnovnu djelatnost provođenja primarne zdravstvene zaštite, tako i kroz razne programe 

savjetovanja i preventivnog rada. Poseban naglasak stavlja se i na provođenje izvanbolničke 

specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kako bi građanima usluge bile dostupnije i 

bliže mjestu stanovanja. 
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 Upravo iz navedenih razloga Županijska skupština na svojoj XIV. sjednici održanoj 

28. travnja 2015. godine, podržala je prijedlog Doma zdravlja Novalja te dala suglasnost na 

proširenje djelatnosti s djelatnostima: hemodijalize, interne medicine i oftalmologije.  

 Mreža specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti na lokalnoj 

razini – potreban broj timova, u djelatnosti interne medicine, psihijatrije, fizikalne medicine i 

oftalmologije za područje Grada Novalje nije predviđena Interna medicina.  

 Trenutno se na području Doma zdravlja Novalja na hemodijalizi nalazi 5 pacijenata. 

Poseban problem javlja se kad zbog bure bude zatvoren Paški most, što u zimskim mjesecima 

i nije tako rijetko. U takvim slučajevima ravnatelj, na vlastitu odgovornost, mora zatražiti od 

nadležne policijske uprave da se propusti sanitetsko vozilo čime se mogu ugroziti i životi 

pacijenata. Jedan pacijent se nalazi i u Gradu Pagu kojem je dolazak u Novalju brži i jeftiniji 

od odlaska u Opću bolnicu Zadar. Tijekom turističke sezone imamo mnogo upita 

zainteresiranih turista za mogućnost provođenja hemodijalize u Novalji. Ovom djelatnošću, 

pored rješavanja problema zajednice i sigurnog zbrinjavanja domaćih pacijenata, možemo 

djelovati i na turističku ponudu Grada Novalje i otoka Paga u cjelini. 

U zgradi Doma zdravlja postoji slobodan prostor u kojem bi se navedena djelatnost mogla 

obavljati. Kako se za obavljanje poslova hemodijalize predviđa, prema odredbi članka 7. 

Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, kadrova i medicinsko-tehničke opreme za 

obavljanje kronične dijalize („Narodne novine“ br. 152/03), liječnik specijalist interne 

medicine, isti bi u vrijeme kada ne obavlja poslove hemodijalize (utorak i četvrtak), obavljao 

poslove u internističkoj ambulanti. Ovakav način obavljanja djelatnosti već postoji na nekim 

otocima (Rab, Lošinj). U zgradi Doma zdravlja postoji ordinacija u kojem bi se navedena 

djelatnost mogla obavljati, kao i dio potrebne opreme (ultrazvuk). 

 

XI. 

 Što se tiče Mreže fizikalne terapije u kući bolesnika (potreban broj fizioterapeuta) 

sukladno Prijedlogu izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe povećava se za 1, sa 

dosadašnja 3 na 4 fizioterapeuta te se slažemo s navedenim povećanjem. 

 

XII. 

Tablica 6. Mreža bolničke djelatnosti 

Opća bolnica Gospić   

DJELATNOST 

Broj 

akutnih 

postelja 

Broj 

stolaca/postelja 

dnevne bolnice 

Broj 

kreveta za 

produženo, 

dugotrajno 

i kronično 

liječenje te 

palijativnu 

skrb 

UKUPNO  

 

sukladno 

Prijedlogu 

Izmjena i 

dopuna 

Mreže  

Trenutno 

stanje 

sukladno 

Mreži 

Smanjenje 

(-), 

povećanje 

(+)  u 

odnosu na 

trenutno 

stanje 

Interna 

medicina 

22 3 3 28 30 -2 

Neurologija 0 2 0 2 0 +2 

Psihijatrija 4 2 1 7 16 -9 
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Pedijatrija 8 2 2 12 10 +2 

Opća kirurgija 22 2 2 26 34 -8 

Ginekologija i 

opstetricija 

13 2 1 16 14 +2 

UKUPNO  69 13 9 91 104 -13 

Izvor: Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i Mreža javne zdravstvene službe („Narodne 

novine“ br. 101/12 i 31/13) 

 

 Predložene Izmjene i dopune Mreže, povoljnije su za Opću bolnicu Gospić u odnosu 

na predloženi Masterplan bolnica, kojim je bilo predviđeno 38 akutnih postelja. Opća bolnica 

Gospić uspjela je dokazati opravdanost potrebnih većih kapaciteta bolnice, što je rezultiralo 

da se u Nacionalni plan uvrsti ukupno 91 postelja za Opću bolnicu Gospić.  

 S obzirom da je dosadašnji kapacitet bio 104 postelje s dnevnom popunjenosti od cca 

60%, predloženi broj postelja u Općoj bolnici Gospić sukladno Prijedlogu Izmjena i dopuna 

Mreže je prihvatljiv.  

 Prijedlogom Izmjena i dopuna Mreže, predloženo je 9 kreveta za produženo, 

dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb. Sukladno trenutnom stanju i 

informacijama iz nadležnog Ministarstva, predloženo se odnosi samo krevete za kroničko 

liječenje, dok nije predviđen niti jedan krevet za palijativnu skrb u Općoj bolnici Gospić niti 

ugovaranje istog sa HZZO-om. Isto nije prihvatljivo s obzirom na dobnu strukturu 

stanovništva Županije i sve veći broj oboljelih od kroničnih bolesti. Navedenim izostavljanjem 

palijativnih kreveta, uvelike bio zaostali za hrvatskim standardom, koji uvelike zaostaje za 

europskim. Sukladno prethodno navedenom, predlaže se ugovaranje kreveta za palijativnu 

skrb u Općoj bolnici Gospić, s obzirom da ista raspolaže prostornim kapacitetima. 

 

XIII. 

Smatramo da je potrebno poštivati posebne standarde i mjerila u provođenju 

zdravstvene zaštite u Mreži, odnosno potrebno je da timovi koji su zbog svojih specifičnosti 

uvršteni u trenutnu Mrežu i koji su ugovoreni po posebnim standardima i dalje ostanu u 

Mreži javne zdravstvene službe. 

Ne slažemo se s Prijedlogom Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe 

kojim se ukida veliki broj timova, jer su zanemarene specifičnosti prostora Ličko-senjske 

županije te smatramo da je iste potrebno uvažiti i prihvatiti navedene primjedbe i prijedloge, 

kako bi se osigurala dostupnost i kvaliteta u pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu na 

ovom području. 

 

XIV. 

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, a 

dostavlja se Ministarstvu zdravlja. 

 

 

  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

mr. Darko Milinović, dr.med. 


