Na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj
100/18), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“
broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst) i članka 65. Poslovnika
Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13,
6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na ___.
sjednici, održanoj ___. ___. 2019. godine, donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu
obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu medicinu Međimurske
županije

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, KLASA: 50003/19-01/10, URBROJ: 2109-69-19-1, od 10. rujna 2019. godine o prijenosu obavljanja
djelatnosti sanitetskog prijevoza, djelatnika iz djelatnosti sanitetskog prijevoza, osnovnih
sredstava, opreme i sitnog inventara iz djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu
medicinu Međimurske županije.
Članak 2.
Primopredaja djelatnosti sanitetskog prijevoza, djelatnika, osnovnih sredstva, opreme
i sitnog inventara obavit će se sukladno Sporazumu između Doma zdravlja Čakovec i
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.
Članak 3.
Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije.“

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-05/19-03/10
URBROJ:2109/1-02-19-02
Čakovec, ___.___.2019.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE
uz Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Čakovec o prijenosu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu medicinu
Međimurske županije
Prostorni uvjeti za djelatnost sanitetskog prijevoza propisani su Pravilnikom o organizaciji i
načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/2019), koji je stupio na snagu 08. kolovoza
2019. Prema novom Pravilniku djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine:
– 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih
postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje
jedan medicinska sestra/medicinski tehničar,
– 2 vozača.

Također, istim Pravilnikom je propisana obveza ustrojavanja prijavno-dojavne jedinice
s jednim dispečerom u svakoj smjeni.
Na području Međimurske županije sveukupno djeluje 8 timova sanitetskog prijevoza,
koji je smješten u objektu „Sače“ kod glavnog ulaza u Županijsku bolnicu Čakovec, a obavlja
tzv. „hladni“ (nehitni) planirani prijevoz pacijenata sanitetskim vozilima, prijevoz osoba na
hemodijalizu, prijevoz u bolničke zdravstvene ustanove ili na kućnu njegu te premještaj
pacijenata između zdravstvenih ustanova. U Radnoj jedinici sanitetski prijevoz trenutačno je
zaposleno 16 vozača i 8 medicinskih sestara/tehničara.
Evidentno je da će, obzirom na novi Pravilnik, biti potrebno zaposliti još 8 medicinskih
sestara/tehničara te dispečere, a ujedno omogućiti njihov smještaj te pripremiti tehničke
preduvjete.
Stoga se prijenos predlaže zbog više faktora, od kojih su najvažniji:
- efikasnija organizacija prijavno-dojavne jedinice te dispečera,

- objedinjenje prijevoza na dobrobit pacijenata; kako je do sada često bilo nesuglasica
između toga koji je prijevoz hitan, na ovaj način će prijevoz pacijenata, bilo hitni ili
nehitni, vršiti jedna ustanova koja će omogućiti prijevoz ili u kolima sanitetskog
prijevoza ili u kolima hitne pomoći,
- kontinuirano povećanje broja prijevoza sanitetskim prijevozom tijekom posljednjih
godina,
- vozila hitne medicinske pomoći koja su prošla određeni broj kilometara moći će se
nadalje koristiti u sanitetskom prijevozu.
Zaključno, naglašavamo da će se prijenosom djelatnosti sanitetskog prijevoza s Doma
zdravlja Čakovec na Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije postići učinkovitija
organizacija rada i racionalnije trošenje sredstava, kao i osiguranje kontinuiteta kvalitetnog
pružanja usluga sanitetskog prijevoza.
Čakovec, rujan 2019.
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