
Predmet: Izvještaj o Hrvatskom kongresu medicinskog prava sa međunarodnim sudjelovanjem 

Vrijeme održavanja: 03. – 05. studeni  2017.  

Mjesto održavanja: Hotel Osijek, Osijek 

 

1. Hrvatski kongres medicinskog prava sa međunarodnim sudjelovanjem  pod nazivom „Medicinsko 

pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti“ otvorili su pozdravnim govorom J. Salapić (Državni tajnik 

Ministarstva pravosuđa), dr.sc. Trpimir Goluža, dr.med. (predsjednik HLK), prof.dr.sc. Željko Radić 

(dekan Pravnog fakulteta u Splitu). 

Riječ je o visokom skupu kojem je bio cilj predstaviti spoj povijesno dviju najstarijih znanstvenih 

disciplina koje zajednički brinu o najvećim dobrima čovjeka. Brojni stručnjaci iz područja medicine i 

prava su odabrali i aktualizirali teme s kojima se svakodnevno susrećemo u svom neposrednom radu, 

a koje s druge strane otvaraju niz kompleksnih i pravno-medicinskih zanimljivih pitanja o kojima se do 

sada u stručno praktičnom smislu gotovo nikako raspravljalo. 

Među brojnim zanimljivim predavanjima donosimo presjek određenih predavanja iz kojih možemo 

izdvojti zaključke trenutno aktualne i usko povezane sa našom profesijom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje: Odgovornost liječnika kod liječenja na zahtjev u RH 

Predavač: dr.sc. Branko Brkić, mag.iur., sudac Ustavnog suda 

Ustav RH jamči svakome pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom- zdravlje 

kao ustavna vrijednost. Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog 

društvenog interesa koju obavljaju zdravstveni djelatnici,a služi cilju- pravu pacijenta 

na zdravstvenu zaštitu. 

Osnovna prava pacijenata zajamčena Zakonom su: pravo na obaviještenost i pravo 

na suodlučivanje, pravo na tzv. drugo mišljenje, pravo na prihvaćanje/odbijanje 

medicinskog postupka, pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove, 

pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na naknadu štete. 

Naspram prava pacijenata, prava zdravstvenih djelatnika nisu nigdje cjelovito i 

zasebno propisana. Čak i Kodeks medicinske etike i deontologije govori gotovo 

isključivo o dužnostima te etičkim normama.  Jedino pravo prema Kodeksu je pravo 

na priziv savjesti uz uvjet da time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje pacijenta. 

Nasuprot sveobuhvatnih prava pacijenata koja su snažno zaštićena, stoje 

sveobuhvatne dužnosti zdravstvenih djelatnika pod prijetnjom novčanih kazni, 

kaznene i odštetne odgovornosti. Takvo je stanje za zdravstvene djelatnike 

nepravedno i dovodi u pitanje njihova prava zaštićena Ustavom- pravo na slobodu 

rada. 

Koliko mi kao pojedinci i Komora kao stručna matica možemo napraviti za 

promicanje prava radioloških tehnologa i unaprijeđenje svoje strukovne djelatnosti 

unutar zdravstvene djelatnosti? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje: Aktualno stanje na području medicinskog prava 

Predavač: prof.dr.sc. Jozo Čizmić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Splitu 

Medicinsko pravo je grana prava koja se odnosi na medicinsku djelatnost.  Čine ga skup 

pravnih pravila kojima se uređuje medicinska djelatnost, status osoba koje tu djelatnost 

obavljaju, njihov odnos prema korisnicima njihovih usluga, prava čovjeka na zdravlje, 

zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje te odgovornost i prava zdravstvenih 

djelatnika te organizacija zdravstva kao javne djelatnosti od posebnog društvenog 

interesa. 

Ocjena stanja u RH: zdravstvo u RH je u krizi u gotovo svim područjima. Neke od 

najznačajnijih negativnih pojava su: nedostatak zdravstvenih djelatnika, odsustvo 

cjelovite strategije razvoja zdravstvenog sektora, nedovoljna informiranost pacijenata, 

nezadovoljstvo pacijenata kakvoćom i brzinom pružanja zdravstvene usluge, dugotrajne 

liste čekanja, nedostatak menadžera u zdravstvu, nedostatak ili dotrajalost opreme, 

nerazvijeni sustav palijativne skrbi. 

Svrha i cilj medicinskog prava jest rješavanje brojnih složenih multidisciplinarnih 

problema i odnosa u zdravstvu od strane polivaletno obrazovanih stručnjaka koji 

istovremeno posjeduju znanja i vještine iz prava i medicine. 

Medicinsko pravo- znanstvena disciplina kao nastavak edukacije radioloških tehnologa 

sedme razine kvalifikacije?! 

Predavanje: Materijalno-pravni značaj dijagnostičko- terapijskih smjernica u odlučivanju 

Predavač: Ivica Veselić, mag.iur., Županijski sud u Zagrebu 

Smjernice su upute o provođenju medicinskog postupka i  predstavljaju pravilo struke u 

onoj mjeri u kojoj su kao takve prihvaćene u zdravstvenim ustanovama. Smjernice nisu 

zakonske norme i nemaju pravnu snagu, ali to ne znači da nemaju pravnog značaja. 

Smjernice strukovnih udruženja predstavljaju pravila struke koja se mogu uzeti u obzir za 

ocjenu postupanja zdravstvenih djelatnika u sudskim postupcima, ali nisu presudan 

kriterij za ocjenu postojanja odgovornosti te je svaki konkretan slučaj potrebno razmotriti 

prema specifičnim okolnostima. 

Vještak pri izradi mišljenja mora obrazložiti iz kojeg se razloga opredijelio da određena 

smjernica bude temelj za provedbu vještačenja. 

U današnje vrijeme, u kojemu smo svjedoci porastu tužbi na radiološke tehnologe, 

smatramo da je bitno poznavati sadržaj stručnih smjernica i pri ispunjavanju svojih 

obaveza iz profesionalne djelatnosti postupati sukladno s njima, ali također je važno 

poznavati pravni aspekt tumačenja istih. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja su upotpunili brojni prikazi slučaja kako iz hrvatske tako iz europske pravne prakse koju 

su nam predočili kako pravna djelatnost gleda na zdravstveni tim u stvarnim sudskim postupcima. 

Kroz razgovore sa kolegama iz područja porodništva i ginekologije te anesteziologije i intezivne 

medicine (čije su stručne teme bili nosioci Kongresa) možemo zaključiti da nas sve zdravstvene 

djelatnike muče isti problemi i da smo jednako „ogoljeni“ kada su u pitanju pravni postupci. 

Sukladno svemu viđenom, možemo zaključiti da su pravna i zdravstvena djelatnost u neprestanom 

razvoju i da je društvena obaveza zakonodavca da unutar medicinskog prava stvori pravni okvir za 

nesmetano i slobodno obavljanje zdravstvene djelatnosti koji će zdravstvene djelatnike osloboditi 

svakog straha u obavljanju plemenitog i odgovornog posla, jer strah vodi u nesigurnost, a nesigurnost 

u pogreške. 

„Ignorantia iuris nocet.“  - Nepoznavanje prava škodi.  

Sudjelovanjem na ovakom skupu stekli smo nova znanja posebno iz područja prava koja ćemo 

primjeniti u svome daljnjem radu. Također potičemo daljnju suradnju HKZR-a sa HLK-om kako bi 

teme na idućim Kongresima medicinskog prava bile i iz područja naše strukovne djelatnosti. 

 

U ime Povjerenstva za etiku i deontologiju HKZR-a SR ZRTD, 

Vedrana Hertl 

Juraj Mrša. 

Predavanje: Odgovornost liječnika u slučaju timskog rada 

Predavač: dr.sc. Nina Mišić Radanović, mag.iur. 

Tim je skupina ljudi komplementarnih znanja i vještina koja imaju zajednički cilj. Današnja 

medicina je nezamisliva bez strategije timskog rada liječnika različitih specijalizacija i 

drugih zdravstvenih radnika među kojima su i radiološki tehnolozi. 

Najčešći problemi unutar timskog rada su nedostatak informacija, neadekvatna 

komunikacija unutar tima, propusti u organizaciji, neadekvatna podjela funkcija te 

činjenica da voditelj tima ne može utjecati  na kvalitetu znanja članova tima. Također u 

timskom radu se ponekad gubi osjećaj odgovornosti te se ona prebacuje na drugog. 

Odgovornost u timu je djeljiva. Liječnik ne odgovara uvijek zbog nepropisanog postupka i 

nepažnje svakog drugog učesnika u timu. Svaki zdravstveni radnik treba odgovarati za 

samo onaj dio štete koji je on sam prouzročio. 

 

Odgovornost u području medicine ograničena je na pitanje profesije i specijalizacije. Svaki 

pojedini zdravstveni radnik zadužen je samo za dio posla koji obuhvaća djelatnost 

profesije kojoj pripada. 

Radiološki tehnolog svakodnevno sudjeluje u radu u različitim multidisciplinarnim 

timovima. Zbog toga mora poznavati  standarde, normative svoje profesije te djelovati 

unutar svojih kompetencija i biti svjestan svoje odgovornosti unutar tima kao i važnosti 

dobrih komunikacijskih vještina. 


