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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 28. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. studenog 2019. godine postavila vijećničko 
pitanje: 
 

„Tim hitne pomoći koji uključuje doktora medicine zove se T1. Tim hitne pomoći bez liječnika 
zove se T2. 
Razlika je važna, jer T2, koji je dakle bez liječničkog nadzora, ne smije, na primjer, davati 
adrenalin kod oživljavanja. T2 ne smije ni davati infuziju. 
U Labinu imamo po danu na raspolaganju jedan T1.  
Jedan.  
I ništa više.  
(Po noći, kada su ambulante zatvorene, na Domu zdravlju je i jedan T2).  
I ljeti i zimi je situacija ista, bez obzira na to što je po ljeti potražnja puno, puno veća.  
Ako ste probali, kao što sam ja probala, doći na hitnu sa djetetom i nije bilo nikoga, sad znate 
zašto. Naš jedini tim hitne pomoći je vjerojatno bio na terenu.  
Nije teško zamisliti slučaj gdje ovakvo stanje stvari može dovesti do opasne situacije. Na 
primjer ako je hitna na terenu, a dođe do prometne nesreće u Labinu. To se zapravo desilo 
prije manje od mjesec dana. Čekalo se hitno punih 40 minuta! 
Spavala bih puno mirnije da znam da imamo na raspolaganju uvijek dva tima 1. Vjerujem da 
to vrijedi i za vas.  
Stoga moram postaviti pitanje zašto se Grad Labin ne potrudi malo više da pronađe potrebna 
sredstva?  
Ne možemo otvoriti novine a da ne vidimo članke o uspješnoj suradnji sa poslovnim 
partnerima. Predlažem da se sve te lijepe riječi manifestiraju u nešto konkretno, i da Grad 
Labin, druge općine na Labinštini i njihovi poslovni partneri učine jedinu pravu stvar, a to je 
da oni zajedno financiraju dodatni T1 u Labinu.“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina: 
 
„Zahvaljujem na postavljenom pitanju. 
Mi smo o tome već jednom razgovarali na Vijeću (22. redovna sjednica), te ću sada samo 

podsjetiti. Intencija Grada je i Grad je uspio u dogovoru sa Županijom Istarskom da u 

prijedlog Istarske županije za iduću godinu uđe u mrežu timova hitne medicinske pomoći taj 

drugi tim T1 koji jedini može riješiti problem kako treba, a sve ostalo su neka vatrogasna 

rješenja. Prijedlog hitne medicinske pomoći, te mreže u kojoj je drugi tim T1 za Labin je 

usvojen na Istarskoj županiji u toku ljeta 2019. godine i išao je dalje prema Ministarstvu 

zdravstva i još se čeka da bude usvojen i potpisan od aktualnog ministra. U protivnom za 

  

  



iduću sezonu u razgovorima smo i sa novom ravnateljicom hitne medicinske pomoći, 

gospođom Antić, a razgovor se vodi u tom pravcu da probamo svi zajedno to nekako 

odraditi, malo kroz gospodarstvo, malo sufinanciranjem, da imamo dva tima T1 barem u 

najaktivnijim mjesecima u godini - ljetnim mjesecima tijekom 6, 7. i 8. mjeseca kada imamo 

ovdje u Istri daleko najviše ljudi, dok je jedino legitimno rješenje da Država tretira građane 

Labina i sve ostale u Istri koji imaju isti ili sličan problem jednako kao i sve druge građane u 

Republici Hrvatskoj i da se ovaj prijedlog za još jednim timom T1 za Labin ubaci u mrežu i 

financira iz Državnog proračuna.“  

 

Sa poštovanjem,  

                                                                  Pročelnica          
                                      Loreta 
Blašković,v.r. 


