STAV HRVATSKOG DRUŠTVA MLADIH LIJEČNIKA O TRENUTNOJ
SITUACIJI VEZANOJ UZ PRIPRAVNIČKI STAŽ ODNOSNO RAD
POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE

Poštovane kolegice i kolege,

Pripravnički staž doktora medicine, jedna od gorućih tema u zdravstvu, pod povećalom je struke, ali i
šire javnosti.
Ispod, ali i mimo tog povećala, Hrvatsko društvo mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora (u
daljnjem tekstu – Društvo) od svog osnivanja 2013. godine, a posebice od 2016. godine, između
ostaloga i putem svog predstavnika u Radnoj skupini Ministarstva zdravstva koja se bavila
problematikom pripravničkog staža, štiti interese mladih liječnika i pacijenata zagovaranjem
obaveznog i strukturiranog pripravničkog staža ili drugog oblika prijelaznog perioda između
fakultetskog obrazovanja i samostalnog liječničkog rada.
Unatoč brojnim polemikama o opravdanosti postojanja pripravničkog staža, i svakako se slažemo da
je bilo potrebno mijenjati raniji model pripravničkog staža, taj isti staž omogućio nam je uvidjeti
„realnost“ rada u zdravstvenom sustavu u kojem često ne vrijede pravila naučena u udžbenicima ili
napisana u pravilnicima. Također nam je omogućio i bolje upoznavanje samoga sebe i svoje uloge u
radu s pacijentima kao i lakše biranje daljnjeg stručnog/životnog puta.
Ovdje smatramo potrebnim još jednom naglasiti kako nepokolebljivo zagovaramo strukturirani
staž/prijelazni period u trajanju od 12 mjeseci koji bi se temeljio prije svega na radu u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti: obiteljska medicina (3 mjeseca), OHBP (4 mjeseca), izvanbolnička hitna (1
mjesec), primarna pedijatrija (1 mjesec), porodništvo (1 mjesec), odjel/i po izboru (2 mjeseca), uz
korištenje godišnjeg odmora sukladno propisima, te obavezno svladavanje ALS tečaja.

Naš prijedlog nije prihvaćen, a mladi liječnici sada po završetku fakultetskog obrazovanja mogu
započeti sa specijalističkim usavršavanjem ili raditi „pod nadzorom“ temeljem trenutno aktualnog
Pravilnika o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije (NN
63/2019).
Kako bismo unaprijedili položaj mladih liječnika, ali i pacijenata, odlukom Upravnog odbora Društva,
nastavili smo sa sudjelovanjem u radnoj skupini i unutar modela koji ne smatramo dobrim rješenjem.
Nudili smo konstruktivne prijedloge za unaprjeđenje prijedloga pravilnika kroz višestruke radne
skupine Ministarstva, ali i u postupku e-savjetovanja. Tako smo primjerice predlagali: naknadu za

mentore, radno iskustvo mentora u izvanbolničkoj hitnoj od minimalno 5 godina, ocjenjivanje rada
mentora, obavezan edukacijski program vezan uz hitna stanja na temelju “Treninga radnika
izvanbolničke hitne medicinske službe za doktore medicine i medicinske sestre u organizaciji
Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu”, vođenje elektroničke knjižice s općim i specifičnim
vještinama, mogućnost promjene poslodavca za vrijeme trajanja rada pod nadzorom te financiranje
rada pod nadzorom izvan proračuna bolnica i domova zdravlja. Također smo naglašavali da je
potrebno doraditi Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata kako bi se adekvatno vrednovao rad
pod nadzorom.

Budući da od osnivanja Društva želimo biti konstruktivan partner u dijalogu sa zdravstvenom
administracijom, ali i drugim dionicima u zdravstvenom sustavu, za vrijeme ovog procesa nismo
željeli istupati u javnost. Nakon zaključenja rada Radne skupine Ministarstva zdravstva predstavili
smo spomenutu problematiku Stručnom savjetu Hrvatskog liječničkog zbora 18. ožujka 2019., te smo
dobili potporu za nastavak rada na tragu na kojem smo već bili. A sada, nakon stupanja Pravilnika o
načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije na snagu, želimo se
obratiti ne samo članstvu, već i zainteresiranim kolegama kako bi bili upoznati sa stavom Društva o
temi pripravničkog staža te još jednom nedvosmisleno reći kako se kao Društvo ne slažemo s
postojećim rješenjem.

S poštovanjem,
UO HDML HLZ-a.

Zagreb, 09. kolovoza 2019.

