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IZGRADNJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UDRUGE
Temeljna programska obveza Udruge zdravstva u narednom razdoblju je stvaranje
organizacijske infrastrukture predviđene Statutom.
U tom smislu tijela Udruge zdravstva trebaju učiniti:
1.

Animirati i na statutarni način uključiti u Udrugu zdravstva sve zdravstvene
ustanove i privatne djelatnike (privatne ordinacije), ako nisu uključeni u
koju drugu udrugu zdravstva istih ciljeva odnosno iste ili slične djelatnosti;

2.

Razmotriti mogućnosti i potrebe izgradnje statutom predviđenih oblika
unutarnjeg ustroja Udruge osnivanjem sekcija i podružnica;

3.

Radi omogućavanja efikasnijeg rada pristupit će se izradi posebnog
informatičkog sustava, koji bi svojim programom omogućio efikasnu i
korisnu povezanost tijela Udruge i članstva te učinio dostupnim i
međunarodne izvore informacija i baze podataka.
U tom smislu razmotriti mogućnosti ponovnog izdavanja časopisa «Zdravstvo»;

4.

Izgraditi i uspostaviti primjerenu organizacijsku i kadrovsku strukturu
Ravnateljstva. U tom će smislu Predsjedništvo Udruge u I. polovini 1996.
godine izvršiti analizu sadašnje strukture ravnateljstva te provesti dodatno
selektivno zapošljavanje.

SURADNJA S VLASNIČKOM STRUKTUROM USTANOVA
Uspostaviti suradnju s vlasničkom strukturom javnih zdravstvenih ustanova i s njima
dogovoriti zadaće Udruge zdravstva u promicanju i ostvarivanju njihovih interesa.
U drugoj polovini 1996. godine organizirati na tu temu savjetovanje uz sudjelovanje
znanstvenih ustanova i institucija.
DJELATNOSTI NA UNAPREĐENJU MATERIJALNOG
I SOCIJALNOG POLOŽAJA ČLANOVA UDRUGE
Pripremiti analize postojećeg materijalnog položaja članova Udruge i predložiti mjere
za unapređenje uvjeta njihovog rada i poslovanja.
U tom smislu uspostaviti kontakte i nužnu suradnju s nositeljima zdravstvene politike,
kao i sa sadašnjim i potencijalnim gospodarskim partnerima članova Udruge.
Radi izvršavanja navedenih zadaća potrebno je u Ravnateljstvu Udruge osigurati
praćenje temeljnih gospodarskih i financijskih događanja relevantnih za ocjenu materijalnog i
socijalnog položaja članova Udruge. Osigurati izradu banke neophodnih podataka o
gospodarskim resursima članova Udruge.

TRIPARTITNI ODNOSI
Radi ostvarivanja Ustavom i Zakonom o radu uspostavljenih tripartitnih odnosa na
tržištu rada u djelatnosti zdravstva (država, poslodavci, sindikati), neophodno je izvršiti

temeljitu analizu postojećih odnosa na tom planu i predložiti mjere radi promicanja sustava u
okviru tripartitnih odnosa.
U tom smislu, Udruga će uspostaviti nužnu suradnju sa sindikatima u djelatnosti
zdravstva i uključivati se u kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora u
okviru mogućnosti koje za to postoje u važećim zakonskim propisima.

SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA POSLODAVACA
Udruga će uspostaviti neophodnu suradnju s Hrvatskom udrugom poslodavaca. U
tom smislu sadašnju inicijalnu suradnju treba tijekom 1996. godine razviti u pravcu čvršćeg
radnog, a po mogućnosti i organizacijskog povezivanja s Hrvatskom udrugom poslodavaca.
Zaključivanjem odgovarajućeg sporazuma, odnosno ugovora o suradnji između
Udruge zdravstva i Hrvatske udruge poslodavaca osigurati zajedničke nastupe na polju
tripartitnih odnosa, gospodarske suradnje i promocije između gospodarskih i zdravstvenih
subjekata te međunarodne suradnje s udrugama poslodavaca drugih zemalja.

SURADNJA S KOMORAMA U ZDRAVSTVU
Udruga zdravstva će uspostaviti suradnju s komorama koje djeluju u djelatnosti
zdravstva na pitanjima od zajedničkog interesa, a osobito pitanjima kao što su: korištenje
jedinstvenog sustava poslovnih i drugih informacija, banke podataka o resursima u
zdravstvu, izrada i korištenje kartoteka, registra, zbirke i sl.
S komorama u zdravstvu moguće je podsticati i ostvarivati suradnja u zajedničkom
korištenju kadrova, opreme i prostora te zajedničkog organiziranja seminara, savjetovanja,
simpozija i različitih oblika priredbi i izložaba.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Udruga zdravstva nastavit će svoju dosadašnju aktivnost kao članica Europske
udruge direktora bolnica, sudjelovanjem na planiranim kongresima, skupovima i seminarima,
promičući europsku orijentaciju i kriterije hrvatskog zdravstva.
U tom će smislu Udruga realizirati preuzetu obvezu od Europske udruge direktora
bolnica, da organizira u Opatiji u rujnu 1996. godine skup udruga managera bolnica srednje i
istočne Europe (Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka, Austrija i Slovenija).
Udruga će osigurati putem sponzorstva i na drugim osnovama sudjelovanje
određenog broja ravnatelja bolnica odnosno zdravstvenih ustanova na XV. Kongresu
Europske udruge bolnica u Tampereu (Finska), u kolovozu 1996. godine, gdje će se donijeti
odluka da se Generalna skupština udruženja managera Europe godine 2000. održi u Opatiji
(Hrvatska). Na skupu će biti preko 1.500 sudionika najuglednijih ljudi Europe. To će biti
jedinstveni događaj za promoviranje elitnog turizma u Hrvatskoj.

IZDAVAČKA DJELATNOST
Udruga zdravstva će nastaviti dosadašnju izdavačku djelatnost za potrebe članova
Udruge i drugih korisnika u djelatnosti zdravstva.
Posebna pozornost posvetit će se osuvremenjivanju i tiskanju Kartoteke gotovih
lijekova s Registrom Lijekova, časopisa «Phramaca» i Registra pravnih propisa u zdravstvu.

SAVJETOVANJE I INSTRUKTIVNE AKTIVNOSTI UDRUGE
Udruga zdravstva će samostalno ili u suradnji s drugim odgovarajućim nositeljima
takovih aktivnosti, organizirati savjetovanja, seminare, simpozije, okrugle stolove i druge
oblike instruktaže u primjeni zakona i drugih propisa, drugih akata tijela državne vlasti,
poslovnih dokumenata, kolektivnih ugovora i drugih dokumenata od interesa za članove
Udruge.
Udruga će u tom smislu izrađivati različite modele provedbenih akata za svoje
članove i pružati im svekoliku stručnu pomoć u pravnim, gospodarskim, financijskim i
organizacijskim pitanjima.
U tijeku 1996. godine i u narednim godinama Udruga će posebnu pozornost posvetiti
osmišljavanju rješenja i pomoći članovima Udruge u pravcu njihove vlasničke transformacije,
privatizacije i zakupa.

Uz ove odrednice i njihovo prihvaćanje na Skupštini Udruge zdravstva, doneseni su
ovi zaključci Skupštine:
1. Skupština prihvaća i donosi Programske odrednice Udruge zdravstva;

2. Predsjedništvo Skupštine Udruge obvezuje se, da na temelju ovih odrednica
utvrdi i donese konkretne programe rada za svaku godinu;

3. Predsjedništvo Skupštine Udruge podnosi Skupštini godišnje izvješće o
izvršavanju Programa rada Udruge i ostvarivanju Programske odrednice te
prijedlog izmjena i dopuna tog dokumenta.

