
Izvještaj o radu Udruge tijekom 2019 godine 
 

 

Tijekom 2019 godine provedene su slijedeće aktivnosti: 

 

Program Savjetovanja pacijenata: 

 

preko 1000 poziva, odnosno evidentirano je 1088 poziva. To je preko 
450 sati izravne komunikacije s pacijentima od čega je preko 200 sati 

utrošeno na pružanje psihološke podrške. 

 
Projekt edukacije i izvještavanja kroz bilten “Pacijent” 

 

Tijekom 2019. pripremljeno je i redovito otisnuto 4 broja biltena.  

O svim aktivnostima smo redovito izvještavali u našem biltenu, ali i u 
medijima te smo sudjelovali s brojnim izjavama i u drugim važnim zbivanjima povezanim uz sustav 

zdravstva. 

 
Aktivno smo se bavili slijedećim temama i aktivnostima koje su prenesene u medijima i putem 

društvenim mreža: 

 
Roditelj njegovatelj- najveći respekt i podrška! 

Svakom političaru dajte priliku 24 sata da provede sa vašim djetetom pa ćemo ih onda pitati za misljenje 

!!! 

 
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata proslavila 20 godina svog rada  

DVADESET GODINA UZ OBOLJELE Zagovornici prava pacijenata 

 
Reagirala je i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata. Kažu kako niti jedna bolnica u Hrvatskoj 

bez prekovremenog rada liječnika i medicinskih sestara, uopće ne može raditi, a takav sustav, navode, 

vodi u kolaps. 

 
"Temeljno je pitanje odgovornosti kada se dogodi propust odnosno neželjeni događaj za vrijeme kada 

je liječnik radio prekovremeno. Tu nema zaštite niti za liječnike niti pacijente. Nužno je provesti mjere 

kojima će se osigurati standard kvalitete sigurnosti pacijenata, a liječnicima osigurati adekvatni uvjeti 
rada", ističu iz udruge. 

 

Pacijenti dobivaju SMS-ove s nepoznatog broja: "Svjedočimo najvećem skandalu zloupotrebe osobnih 
podataka u hrvatskom zdravstvu" 

 

122. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske: Naša predstavnica Tanja Ivakić, mag.admin.sanit na 

okruglom stolu o pravima pacijenata.  
Raspravljalo se o dopunskom osiguranju (da li treba poskupiti ili ne), prituzbama pacijenata i problemu 

komunikacije izmedju pacijenata i zdravstvenog osoblja i dr. 

 
Okrugli stol : Komunikacija i pravo na informirani izbor na porodu 

Klub trudnica i roditelja Split uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu 

politiku, Ministarstva zdravstva i Grada Splita dana 27. rujna  2019. u 17 sati organizirali su okrugli 
stol na temu KOMUNIKACIJA I PRAVO NA INFORMIRANI IZBOR. 

U ime Hrvatske udruge za promicanja prava pacijenata Okruglom stolu je nazočila Ljubica Žunić, dipl. 

iur.,spec. medicinskog prava, članica stručnog savjeta udruge koja je u Uvodu u raspravu govorila o 

pravnom aspektu definiranja pojma prava na informirani pacijenata. Informirani pristanak trudnica, 
ovom se prigodom razmotrio s više znanstvenih i stručnih stajališta jer su na Okruglom stolu također 

nazočili Predsjednica Kluba trudnica i roditelja Split Kristina Vidan; prof. prim. dr. sc. Damir Roje – 

subspecijalist fetalne medicine, pročelnik Zavoda za perinatologiju KBC Split; Danijela Drandić 



voditeljica Programa za reproduktivno zdravlje i potpredsjednica udruge Roda; prof. dr.sc. Ratko 

Matijević , dr. med. Klinika za ženske i porode – KB Merkur i Lina Đulvat, psihoterapeutkinja iz 
Psihološkog centra Razvoj. 

Odnos između trudnice te liječnika i primalje je partnerski odnos, te je trudnice potrebno pripremiti, 

upoznati s njezinim pravima, ali i obvezama kako bi porod prošao što uspješnije. 
 

 

Podržavamo povećanje plaća zdravstvenih djelatnika jer cijeli sustav leži na njihovom požrtvovnom  

radu, no ne smije doći do štrajka jer će se produžiti liste čekanja, i opet cijela rasprava ide preko leđa 
pacijenata. Ne smijemo dopustiti da dođe do štrajka. Patit će samo ono najslabiji.  

U medjuvremenu dok se raspravlja o toj temi, pacijenti se susreću sa informacijama o njihovom 

zdravstvenom stanju koje se širi na sve strane, po želji.  
Apsolutno ne prihvatljivo. 

Krše se svi zakoni, odredbe i direktive.  

Ako se nastavi ovakva praksa, bojimo se događaja koje ne želimo gledati, a koji bi mogli uslijediti. Evo 
npr. i dijagnoza PTSP po ovome postupanju bi bila prepreka za neometano upravljanje vozilom u 

prometu!? 

 

Spinraza  
Zajednička borba za svako dijete, za svaku osobu i za svačiji udah makar neki bili uvjereni da nije 

vrijedan borbe. A mi ćemo se i za zadnji udah boriti! 

 
 

Redovito smo održavali rad udruge, kao i web stranicu. 

Sjednice Predsjedništva su održavane redovito, ukupno njih 10, a održan je i 

redoviti Sabor udruge 
 
 

 


