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Ministarstvo zdravstva uputilo je dana 31. siječnja 2017. godine dopis, između ostalih,
Osječko-baranjskoj županiji (KLASA: 011-02/16-11/123; URBROJ: 534-02-1-1/3-17-2), a koji je
zaprimljen u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 10. veljače 2017. godine.
U dopisu Ministarstvo traži, temeljem članka 37. stavak 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.,
144/12., 82/13., 159/13. i 22/14. - Odluka Ustavnog suda, 154/14. i 70/16.), žurno mišljenje na
Prijedlog Dopune Mreže javne zdravstvene službe (KLASA: 011-02/16-11/123, URBROJ: 534-02-11/3-17-2 od 12. siječnja 2017.), a koja se odnosi na Mrežu bolničke djelatnosti u Gradu Zagrebu,
odnosno bolnicu Srebrnjak.

-

-

Trenutno bolnica Srebrnjak ima:
50 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za djelatnost pedijatrije
35 stolaca/postelja dnevne bolnice za djelatnost pedijatrije
30 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti za djelatnost kroničnih dječjih
bolesti.
Ovom Dopunom predviđeno je:
45 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za djelatnost pedijatrije
35 stolaca/postelja dnevne bolnice za djelatnost pedijatrije
30 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti za djelatnost kroničnih dječjih
bolesti
8 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti na otorinolaringologiji
4 postelje na dječjoj kirurgiji
10 stolaca/postelja dnevne bolnice na otorinolarigologiji i
5 stolaca/postelja dnevne bolnice na dječjoj kirurgiji.

Bolnica Srebrnjak je po svojem značaju i ulozi središnja i jedinstvena ustanova za liječenje
bolesti dišnog sustava djece i adolescenata u Republici Hrvatskoj. Razvoj ove bolnice zasigurno ima
značaja i za djecu s područja Osječko-baranjske županije.
Člankom 37. Zakona utvrđeno je da se mrežom javne zdravstvene službe određuje za područje
Republike Hrvatske, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave potreban broj zdravstvenih
ustanova te privatnih zdravstvenih radnika s kojima HZZO sklapa ugovor o provođenju zdravstvene
zaštite. Nadalje je utvrđeno da mrežu, uz prethodno pribavljeno mišljenje HZZO-a, Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne)
samouprave, donosi ministar. Ako predstavničko tijelo u roku od 30 dana od dana kada je mišljenje
zatraženo, ministru ne dostavi mišljenje o mreži, smatra se da je dalo pozitivno mišljenje.
Inicijativu za dopunu Mreže javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 101/12., 31/13. i
113/15.) za područje Grada Osijeka pokrenulo je u listopadu 2016. godine Vijeće Gradske četvrti
Grada Osijeka Novi grad, a u siječnju ove godine i Mjesni odbor Grada Osijeka Cvjetno.
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Na području Gradske četvrti Novi grad živi oko 16 000 stanovnika, a na području Mjesnog
odbora Cvjetno, koje je smješteno na rubnom dijelu grada Osijeka i prometno dosta izolirano, živi oko
5 000 stanovnika. Oba dijela Grada u stalnom su razvoju, odnosno grade se nove stambene zgrade i
doseljavaju novi stanovnici.
Niti u jednom od ovih naselja nema liječnika obiteljske medicine što je neophodno za starije
stanovništvo, a niti pedijatra iako je u tim naseljima sve veći broj djece. Na području Gradske četvrti
Novi grad ugovoren je jedan tim dentalne medicine, a na području naselja Cvjetno niti jedan, a niti u
jednom naselju nema ginekologa.
Mreža obiteljske medicine za područje Grada Osijeka je popunjena, odnosno zatražena je
suglasnost Ministarstva za osnivanje posljednjeg nepopunjenog tima za studentsku populaciju u krugu
Medicinskog fakulteta Osijek. Mreža dentalne medicine i zdravstvene zaštite žena je nepopunjena,
odnosno u svakoj navedenoj djelatnosti su po 3 nepopunjena mjesta.
Što se tiče zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Osijeka prema Mreži
javne zdravstvene službe predviđeno je 7 timova. Sva mjesta u Mreži su popunjena. Tih 7 timova u
skrbi ima 7 962 osiguranika, odnosno 1 137 osiguranika po timu, a standard je 950 osiguranika.
Stoga bi trebalo povećati broj timova u Mreži za područje Grada Osijeka u obiteljskoj
medicini i pedijatriji za po 2 tima. Sada je za područje Grada Osijeka predviđeno 66 timova obiteljske
medicine i 21 tim zdravstvene zaštite predškolske djece (pedijatrije), a povećanjem broja timova
postigla bi se bolja dostupnost i kvaliteta primarne zdravstvene zaštite na navedenim područjima,
odnosno u Gradu Osijeku.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka
koji glasi:
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Temeljem članka 37. stavak 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., 144/12., 82/13., 159/13. i 22/14. Odluka Ustavnog suda, 154/14. i 70/16.) te članka 30. točke 13. i 24. Statuta Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i
2/13.) , Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ sjednici __________ 2017. godine

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja na Dopunu Mreže
javne zdravstvene službe i
pokretanje inicijative za proširenje Mreže
na području Grada Osijeka

I.
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Dopune Mreže javne zdravstvene službe ministra
zdravstva KLASA: 011-02/16-11/123, URBROJ: 534-02-1-1/3-17-2 od 12. siječnja 2017.

II.
Nadalje Skupština predlaže da se Mreža javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj
101/12., 31/13. i 113/15.) izmijeni tako da se:
- u Točki VIII. Tablica I.2.1. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE
MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI
HRVATSKOJ - PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU pod rednim brojem XI OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA brojka 175 zamijeni brojkom 177, a u Tablici I.2.2. MREŽA TIMOVA U
DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE
DJELATNOSTI - PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU pod
rednim brojem XI OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA brojka 175 zamijeni brojkom 177, a pod
brojkom 26 OSIJEK OSIJEK brojka 66 zamijeni brojkom 68;
- u Točki VIII. Tablica I.3.1. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U
REPUBLICI HRVATSKOJ - PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU pod rednim brojem XI
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA brojka 21 zamijeni brojkom 23, a u Tablici I.3.2. MREŽA
TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI
PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI - PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/
GRADU ZAGREBU pod rednim brojem XI OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA brojka 21
zamijeni brojkom 23, a pod brojkom 26 OSIJEK OSIJEK brojka 7 zamijeni brojkom 9.
Dakle, predlaže se povećanje broja timova opće/obiteljske medicine i timova zdravstvene
zaštite predškolske djece za područje Grada Osijeka, za po dva tima, čime bi se postigla bolja
dostupnost i kvaliteta primarne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka.

III.
Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu zdravstva.
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IV.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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