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Kolumne

Zakonodavne aktivnosti
Dubravka Jadro
Poštovani čitatelji !
Na području zakonodavstvene aktivnosti u prvoj polovini ove godine u Ministarstvu zdravstva i
socijalne skrbi izrađen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj
zaštiti.
Hrvatski sabor je na 14. sjednici 10. lipnja 2005. godine prihvatio prijedlog navedenog Zakona u
prvom čitanju.
Dio predloženih izmjena važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti odnosi se na statusne promjene
vezane uz domove zdravlja.
Naime, institucionalne promjene uvedene važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2003. godine
koje su na razini primarne zdravstvene djelatnosti rezultirale spajanjem domova zdravlja u
jedinicama područne (regionalne) samouprave u jedinstveni dom zdravlja, u praksi su imale za
posljedicu poteškoće koje su se iskazale neujednačenostima u pogledu kvalitete i dostupnosti
pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu.
Zbog toga je novim zakonskim prijedlogom predviđeno osnivanje najmanje jednoga doma zdravlja
na području županije, odnosno najmanje tri doma zdravlja na području Grada Zagreba. Koliki će biti
broj domova zdravlja u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, ovisno o potrebama stanovništva
i omogućavanja dostupnosti zdravstvene zaštite, odlučit će svaka županija i Grad Zagreb.
U cilju omogućavanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu na otocima, zakonskim
prijedlogom predviđa se obvezno osnivanje domova zdravlja na otocima: Braču, Cresu, Hvaru,
Korčuli, Krku, Lošinju, Rabu i Visu.
Prema prijelaznim odredbama zakonskoga prijedloga jedinice područne (regionalne) samouprave
trebale bi donijeti odluku o osnivanju domova zdravlja na otocima u roku od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu predloženoga zakona.
Zakonskim prijedlogom također se omogućava osnivanje turističkih ambulanti radi pružanja
zdravstvene zaštite pacijentima tijekom turističke sezone.
Naime i važećim zakonom uređeno je da se ugovorom između jedinice područne (regionalne)
samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i zdravstvene ustanove,
odnosno trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost može urediti organiziranje i
financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite za
vrijeme turističke sezone.
Sada se u okviru dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti predlaže da se ugovorom između pravne ili
fizičke osobe koja obavlja turističku djelatnost i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje
obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnog zdravstvenog radnika uređuje organiziranje i
financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima (dopuna članka 9.
važećeg zakona).
Može
se
očekivati da
će
provedba rješenja sukladno izloženim i ostalim predloženim
izmjenama i dopunama važećeg Zakona rezultirati većom zaštitom građana u ostvarivanju prava na
zdravstvenu zaštitu te unapređenjem djelotvornosti sustava zdravstva uz istovremeno poboljšanje
dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga.

