Poštovani,
Stručno balneološko-balneografsko mišljenje o "PRIJEDLOGU ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA"
1. Iz Prijedloga Zakona... vidljivo je da njegovi autori nisu upoznati s hrvatskom i
svjetskom balneološkom i balneografskom medicinom i njezinom literaturom, koja jasno i
nedvosmisleno definira temeljne pojmove, kao što su:
balneologija,
balneografija,
lječilišna medicina,
prirodni ljekoviti činitelji,
klimatski ljekoviti činitelji,
morski ljekoviti činitelji,
toplični ljekoviti činitelji,
prirodno liječenje,
klimatoterapija,
talasoterapija,
balneoterapija,
prirodno lječilišno mjesto,
prirodno lječilište,
toplice,
zdravstveni turizam,
lječilišni turizam.
Svi navedeni pojmovi su jasno definirani u suvremenoj hrvatskoj medicinskoj literaturi
objavljenoj od 2000. do 2015. godine u tridesetak knjiga i zbornika radova simpozija.
2. U predloženom tekstu Prijedloga Zakona... miješaju se odrednice pojmova
zdravstveni turizam, medicinski turizam i lječilišni turizam, što dovodi u zabunu ne samo one
koji rade u tim oblicima turizma, nego i u zdravih i bolesnih korisnika njihovih usluga.
3. Prijedlog Zakona... ne osigurava potrebnu sigurnost pružanja liječničkih usluga
liječenja bolesnicima, budući se necertificiranim osobama i nemedicinarima omogućava
nesmetani rad s bolesnicima, što je protivno prihvaćenim zakonima i međunarodnim
konvencijama.
4. Prijedlog Zakona omogućava nesmetano uvođenje i pružanje različitih
nemedicinskih postupaka korisnicima i bolesnicima, koji su u izravnoj protimbi sa
suvremenom medicinom temeljenom na dokazima i dobrom kliničkom praksom.
5. Prijedlog Zakona omogućava slobodno i nesmetano djelovanje neakademski
obrazovanim i necertificiranimh osobama i necertificiranim ustanovama, kao i slobodno
uvođenje necertificiranih postupaka u korisnika i bolesnika, kojima oni ne samo da nisu
objašnjeni i jasni, nego nije tražen prethodni informirani pristanak za provođenje predloženih
postupaka.
Prema tome, Prijedlog Zakona..., nije prihvatljiv u predloženom obliku i nije podesan
za prijevremeno stavljanje na dnevni red u Saboru Republike Hrvatske. Prijedlog Zakona
potrebno je temeljito preraditi, dati na javnu raspravu, ne tijekom ljeta 2015., hrvatskoj
stručnoj medicinskoj javnosti i svima koji se bave djelatnostima, koje koriste usluge lječilišne
medicine.
U Zagrebu, svibnja 2015.
Balneograf

