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PREDMET: Vijećničko pitanje – odgovor, daje se
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alenka Verbanac (IDS – HNS - HSU) je na
21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine
postavila vijećničko pitanje:
„Moje druge pitanje vezano je uz problematiku kadrova u zdravstvu , naime svjesni smo
deficita zdravstvenih radnika poglavito liječnika, zanima me mogućnost konkretnih
dugoročnih mjera kojima grad može privući liječnike i stimulirati njihov ostanak jer
imperativ svakako mora biti kvalitetna zdravstvena zaštita svih naših sugrađana.“
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina:
„Poštovana,
zahvaljujem na postavljenom pitanju.
Problem je širok, a kadrovska politika koja je loša i stihijska je sigurno jedan od najvećih
problema, uopće visoko obrazovani kadar, pa tako i mladi liječnici, odlazi iz zemlje i to je
tragedija ovog društva. Grad Labin je prošli tjedan razgovarao s voditeljem Labinske ispostave
Istarskih domova zdravlja gospodinom Davorom Rimac, te i ako zdravstvo nije u nadležnosti
lokalne jedinice, dakle u nadležnosti Grada, Grad će djelovati proaktivno i dogovoreno je da
se što prije organizira jedan zajednički sastanak sa ravnateljem Istarskih domova zdravlja,
gospodinom Antom Ivančić iz Pule. Razmišlja se o kombinaciji djelovanja u kojoj bi Grad
pokušao pomoći Istarskim domovima zdravlja da privuče novi kadar na način da Grad Labin
sufinancira smještaj kadrova i na taj bi način pregovaračka pozicija Labinske ispostave
Istarskih domova zdravlja bila puno povoljnija prema potencijalnim budućim kadrovima koji
dolaze iz vana, a isto tako će trebati dodatno potaknuti naše mlade s Labinštine da se usmjere
u studij medicine i da se kada završe studij vrate živjeti i raditi u Labin. Zato će Grad Labin u
dogovoru s Istarskim domovima zdravlja djelovati u kombinaciji i to vezano za smještaj i
vezano za dodjelu stipendija na način da se dodatno pojača opcija prema medicinarima.
Sa poštovanjem,
v.d. Pročelnica
Loreta Blašković,v.r.

