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KLASA: 021-12/17-18/70
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 17. veljače 2017.

MINISTARSTVO ZDRA VSTVA
gospodinu
prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ana-Marije Petin, zastupnice u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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HRVATSKI SABOR
Ana-Marija Petin, zastupnica
Zagreb, 17. veljače 2017. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u Vladi RH

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13)
upućujem sljedeće pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u Vladi RH:
Kako je moguće da Nacionalni plan bolnica („Masterplanj, u čiju su izradu potrošeni milijuni,
jo š uvijek nije proveden?
Kakav je plan spajanja bolnica? Do kojeg roka se spajanje planira provesti i kojim tempom?
S obzirom na deficitaran zdravstveni kadar, kako namjeravate smanjiti liste čekanja i do kada?
Na koji način ćete riješiti problem prijevoza djelatnika i bolesnika u slabo povezanim mjestima?
(Imamo informacije da su već neke sredine to riješile, no smatramo da bi to trebalo biti na
nacionalnoj razini.)
S obzirom na to da je poznato kako zdravstvo ne genirira dobitke nego funkcionira tako da se
novac troši na liječenje bolesnika. a tehnologija i lijekovi svake godine sve više i više napreduju,
u kojem smjeru ide naš zdravstveni sustav s obzirom na to da je ove godine dobio jednaku
količinu novaca kao i lani. Stoga, namjeravate li deficit smanjiti povećanjem cijene zdravstvenog
osiguranja i zdravstvenih usluga?
Nedavno ste obećali zapošljavanje 200 novih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Koliko je
to realno, kako to mislite postići i u kojem roku?
Koje žurne mjere namjeravate donijeti da bi se zadržali liječnici u manjim sredinama?

Obrazloženje:
Javnost je upoznata da je hrvatsko zdravstvo u vrlo lošem stanju, nekoliko smo puta
donosili i povlačili planove za rekonstrukciju zdravstvenog sustava.
Posljednji plan uključuje spajanje bolnica, odnosno odjela u 10 gradova. Time se planiraju
uštede 30 milijuna kuna mjesečno.
Znamo da je veliki problem i nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su
najveći gubitnici manji gradovi i općine, odnosno ruralne sredine, jer imamo situacije da jedan
liječnik brine o nekoliko tisuća pacijenata. To je potpuno neprihvatljiva situacija i dovodi do
iseljavanja i liječnika i stanovnika.
Ova sam pitanja ponukana pitati, jer u zadnjih nekoliko mjeseci ministar zdravstva nije donio niti
jedan konkretan potez koji se tiče rješavanja problema u zdravstvenom sustavu.

S poštovanjem,

ZASTUPNICA
Ana-Marija Petin

