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Priopćenje za medije

Zagreb, 18.12.2015.

Korolijina izjava je izbjegavanje rješavanja problema KBC-a Split

"Izjavu pomoćnika ministra zdravlja doživljavam kao nastavak izbjegavanja suočavanja sa stvarnim
problemima koji ugrožavaju kvalitetu i sigurnost rada u KBC-u Split", izjavio je danas mr. sc. Trpimir
Goluža dr.med., predsjednik Hrvatske liječničke komore reagirajući na izjavu pomoćnika ministra
zdravlja dr. Dragana Korolije Marinića. U toj izjavi Marinić je ustvrdio, da u spornim operacijskim
dvoranama u KBC-u na Firulama zdravlje pacijenata i osoblja nije ugroženo.
" To nije dobro. Umjesto da traži od vodstva splitskog KBC-a dokaz da se rad u operacijskim
dvoranama organizira i provodi u skladu sa zakonom, ministrov pomoćnik poziva zaposlenike KBC-a
Split da dokažu utjecaj koncentracije plinova u operacijskim dvoranama na zdravlje i smrtnost ljudi
koji u njima rade, To ne samo da je apsurdno, već je i vrlo neodgovorno. Ministarstvo zdravlja trebalo
bi utvrditi postoji li u "neidealnim operacijskim dvoranama HKP" taj famozni središnji sustav
odvođenja suviška plinova i para. Ako ne postoji u tim operacijskim dvoranama ne smiju se odvijati
anestezijski postupci koji zahtijevaju uporabu inhalacijskih anestetika. U protivnom svatko tko
dozvoljava provođenje kompletne anestezije u takvim neodgovarajućim uvjetima radi na štetu
pacijenata i pogotovo zdravstvenog osoblja te bi trebao za to odgovarati.

Mi u Hrvatskoj liječničkoj komori znamo kako se trenutno i dugoročno može riješiti problem splitske
anesteziologije. U tom pogledu spremni smo pomoći no sve ovisi o ljudima iz Ministarstva zdravlja i
uprave splitskog KBC-a.t centralni odvod plinova.
Ministar zdravlja Siniša Varga i sanacijski upravitelj KBC-a Split Kolja Poljak najodgovornije su osobe za
zabrinjavajuću situaciju u splitskom KBC-u. Iako smo ih, kao i širu hrvatsku javnost, još prije devet
mjeseci upozorili na neodrživu situaciju u KBC-u, ignorirali su naše argumente i optužili nas da
obmanjujemo javnost.
Podsjećam na izjavu ministra Varge iz ožujka ove godine: „KBC Split nema nikakvih problema sa
službom anesteziologa te ima primjeren broj anesteziologa“. Tad je i sanacijski upravitelj Poljak
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izjavivši: “Splitska bolnica ima dovoljno anesteziologa i može ispuniti sve uvjete za rad“, isticao kako je
sve u najboljem radu. Vjerojatno zato nisu ništa niti poduzeli kako bi se radni uvjeti na Klinici za
anesteziologiju KBC-a Split poboljšali i bili u skladu sa zakonom i pravilnicima.
Danas ipak čujemo da određeni problemi postoje. Pitanje je samo postoji li i odgovornost onih koji su
punih devet mjeseci ignorirali objektivnu situaciju i time ugrozili zdravlje ljudi i funkcioniranje
zdravstvenog sustava.
Hrvatska liječnička komora ustrajat će u nastojanjima da o stručnim pitanjima u zdravstvenom sustavu
odlučuje struka te da odgovorni ljudi u zdravstvenom sustavu snose odgovornost za svoj rad".
S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske liječničke komore
mr. sc. Trpimir Goluža dr. med.
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