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Poštovani,
Obraćamo Vam se ovim putem zbog nejednakog tretmana liječnika koji su završili svoje specijalističko
usavršavanje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koji je stupio na snagu
2011. Godine (NN 100/2011.) i onih koji su svoje usavršavanje završili prema ranije važećem Pravilniku.
Dopustite da Vam razložimo problem u sljedećih nekoliko rečenica.
Prema Pravilniku do 2011. g. sustav specijalističkog usavršavanja liječnika u najvećoj mjeri je bio
organiziran putem "općih specijalizacija", a daljnje usavršavanje putem "užih specijalizacija".
Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koji je stupio na snagu 2011. godine, ranije
„uže specijalizacije" postale su „temeljne“, i uglavnom bez mogućnosti daljnjeg usavršavanja u neku "užu"
specijalizaciju.
Na primjer: iz specijalizacije "Opća kirurgija" izdvojile su se "abdominalna, plastično - rekonstruktivna,
vaskularna, dječja, torakalna, kardijalna kirurgija" i druge, a slično se dogodilo i s internističkim granama
specijalnosti tako da su jedinstvene specijalizacije postale: "kardiologija, gastroenterologija, hematologija,
endokrinologija itd."
Sve gore navedene specijalizacije su ranije bile "uže specijalizacije" i užim specijalistom se postajalo
daljnjim usavršavanjem, nakon završetka "općih specijalizacija".
Kako smo naveli, nakon 2011. godine situacija se mijenja i liječnici odmah započinju svoje "uže"
usavršavanje.
Problem stoga vidimo u nejednakom vrednovanju rada liječnika koji su završili "užu specijalizaciju" prema
Pravilniku do 2011. g. i onih koji su svoje specijalizacije završili sukladno Pravilniku od 2011. godine.
Prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama može se
jasno vidjeti da doktor medicine specijalist i doktor medicine specijalist s užom specijalizacijom imaju
različite koeficijente složenosti poslova. To je bilo sasvim ispravno i normalno do trenutka kad je na snagu
stupio Pravilnik o usavršavanju doktora medicine 2011. g. koji je, kako smo već naveli, promijenio sustav
i način usavršavanja doktora medicine.

Međutim, trenutno stanje je takvo da dva liječnika koji rade s istim stečenim kompetencijama, imaju
jednaku odgovornost i zaduženja, pružaju pacijentima iste usluge, a često i rade na istom radnom mjestu
(odjelu ili zavodu u općim ili kliničkim bolnicama), imaju različite koeficijente složenosti poslova.
S obzirom na to da imamo predstavnika u Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje
doktora medicine poznato nam je stajalište Nacionalnog povjerenstva o navedenoj temi, te sukladnom
donesenim zaključcima (51. sjednica od 17. siječnja 2018. g. u zaključku broj 2; 55. sjednica od 30. svibnja
2018. g. u zaključku broj 7; 58. sjednica od 7. studenog 2018. u zaključku broj 3; te 60. sjednica od 20.
veljače 2019. g. u zaključku broj 2) u kojima se također navodi potreba za izjednačavanjem koeficijenata
liječnika specijaliste i liječnika užeg specijaliste, smatramo da ovaj nepravedan, neravnopravan i
diskriminirajući odnos prema liječnicima koji su završili svoju edukaciju sukladno važećim propisima RH
treba u najkraćem roku mijenjati.
Dodatno na te odluke napominjemo kako je na kongresu Futur Z, održanom u studenom 2018. godine u
Opatiji, na postavljeno pitanje od strane predstavnika Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog
liječničkog zbora o navedenoj problematici i potrebi da se koeficijent specijalista izjednači (pri čemu se
naravno zalažemo za da to bude tako da se specijalistima koji su specijalističko usavršavanje završili prema
trenutno važećem Pravilniku povisi koeficijent na razinu „užeg“ specijaliste s obzirom na to da su im
kompetencije i dužnosti jednake onima ranijih „užih“ specijalista), državni tajnik, prim. Željko Plazonić, dr.
med. daje odgovor kako je navedeno već odlučeno na sjednici Nacionalnog povjerenstva za specijalističko
usavršavanje i da je to „riješeno“. Od navedenog obećanja, podsjećamo, prošlo je više od 7 mjeseci.
Slijedom svega navedenog, ovim Vas putem molimo da nas informirate o trenutnom stanju vezano za
izloženi problem te kada možemo očekivati implementaciju ovih odluka, kako liječnici više ne bi bili u
neravnopravnom položaju.

Uz nadu za što skorijem odgovoru, unaprijed se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.
S poštovanjem,

U ime Društva
Prvi dopredsjednik HDML HLZ
Andro Matković, dr. med.

U Zagrebu, 02. srpnja 2019. g.

