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TABLICA KOMENTARA I PRIMJEDBI ZAPRIMLJENIH ELEKTRONSKIM PUTEM I PUTEM POŠTE NA 

NACRT PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI U LIJEČNIČKIM 

ORDINACIJAMA 

Naziv tijela/osobe koja je 

dostavilo primjedbu/ 

prijedlog 

Primjedba/ prijedlog Obrazloženje primjedbi/ prijedloga koji nisu 

prihvaćeni 

PUČKI 

PRAVOBRANITELJ 

Pučka pravobraniteljica, u svojim godišnjim 

izvješćima Hrvatskom saboru, redovito ukazuje na 

nejednaku dostupnost zdravstvenih usluga u RH, 

ovisno o geografskim područjima, njihovoj 

naseljenosti, prometnoj izoliranosti, koncentraciji 

zdravstvenih ustanova i drugome. Uvođenjem 

mogućnosti da se u liječničkim ordinacijama izvodi 

CRP pretraga, kako je to navedeno u Pravilniku, otvara 

put prema većoj dostupnosti laboratorijskih pretraga 

pacijentima, što je iznimno važno u područjima RH 

gdje ne postoje laboratoriji koji rade vikendom i noću 

i gdje je sustav zdravstvene zaštite organiziran na način 

da pacijentima primarna dijagnostika nije na 

raspolaganju u svako doba, ili je geografski udaljena. 

Stoga svakako pozdravljamo što se ovim Pravilnikom 

mijenja popis pretraga koje se mogu izvoditi uz 

pacijenta u liječničkim ordinacijama, u kontekstu 

potreba koje je nedavno pokazao i slučaj dječaka iz 

Metkovića. Međutim, popis pretraga je dobrovoljne 

naravi i svaka ih ordinacija može izvoditi, uz 

zadovoljene uvjeta, ako to želi, čime se, još jednom, ne 

postiže jednaka dostupnost zdravstvene skrbi svim 

članovima društva. Upravo zato želimo skrenuti pažnju 

da se razmotri mogućnost da CRP pretraga, odnosno 
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certificirani uređaj za njeno izvođenje, bude obvezna 

za sve liječničke ordinacije, na način da se uvede kao 

obvezna medicinsko-tehnička oprema u pravilnik koji 

propisuje minimalne uvjete u pogledu prostora, 

radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje 

zdravstvene djelatnosti. Svjesni smo da bi u tu svrhu 

svaka liječnička ordinacija morala zadovoljiti uvjete u 

pogledu osiguravanja certificiranog uređaja za 

izvođenje CRP pretrage, tima za uspostavu i nadzor i 

medicinski kadar, koje propisuje ovaj Pravilnik. 

Međutim, ustavno pravo na zdravstvenu zaštitu, njena 

dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i cjeloviti 

pristup na primarnoj razini, kako to jamči Zakon o 

zdravstvenoj zaštiti, moraju se poštivati. Ljudski život 

i zdravlje su vrijednosti koje nemaju cijenu, a javne 

politike su mehanizam koji može i mora osigurati 

njihovu zaštitu na najvišoj razini. 

 


