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PREDMET: Zamolba za donošenjem odluke o mobilizaciji zdravstvenih radnika za potrebe
Opće bolnice Pula zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Istarskoj županiji

Poštovani,

pogoršanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj, ali i u Istarskoj županiji neminovno vodi do
povećanog opterećenja u redovnom radu Opće bolnice Pula, koja je jedina stacionarna
zdravstvena ustanova u Istarskoj županiji. Opća bolnica Pula je za Istarsku županiji i jedini
referentni centar za bolničko liječenje COVID-19 pozitivnih pacijenata. Od 22. ožujka 2021.
godine Opća bolnica Pula je ponovno otvorila i Respiracijski centar za potrebe Istarske
županije, obzirom da je KBC Rijeka kao primarni respiracijski centar informirala Opću bolnicu
Pula kako više nisu u mogućnosti primati oboljele pacijente iz Istarske županije.

Sve navedeno dovelo je do poteškoća organizacije rada zbog pomanjkanja zdravstvenog
kadra u Općoj bolnici Pula. Srednji medicinski kadar (medicinske sestre/tehničari) je trenutno
ustupljen iz Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno.

Kako bi Opća bolnica Pula osim zdravstvene njege bila u mogućnosti pružati i adekvatnu
zdravstvenu skrb, neophodno im je povećanje dostupnosti liječničkog kadra.

Stoga vas molimo za donošenje mjera mobilizacije zdravstvenih radnika za potrebe Opće
bolnice Pula, sukladno članku 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br.
100/18, 125/19 i 147/20) i Odluci o mjerama mobilizacije, organizacije i rasporeda rada i
radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika i
privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe te korištenja medicinsko-
tehničke opreme i ostalih sredstava.

Za svrhu povećanja dostupnosti liječničkog kadra za potrebe Opće bolnice Pula, predlažemo
da se ugovorne liječnike obiteljske medicine u Istarskoj županiji uključi u turnusni rad u
dnevnoj smjeni (08-20 sati) hitne infektološke ambulante Opće bolnice Pula. U Istarskoj
županiji je ukupno 114 ugovornih ordinacija obiteljske medicine od kojih je 72 privatnih
ordinacija. Istarski domovi zdravlja će svojim liječnicima dati nalog za rad u Općoj bolnici



Pula, a Vas molimo da donesete odluku o mobilizaciji privatnih liječnika obiteljske medicine
za rad u hitnoj infektološkoj ordinaciji u Općoj bolnici Pula sve dok traje potreba.

s poštovanjem,
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Dino Kozlev. e"-./\1v\\ IJr!
Na znanje:

• Istarska županija, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin
• Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske
• Gradovi i općine na području istarske županije
• Stožeri JLS na području Istarske županije
• Stožer civilne zaštite Istarske županije
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