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"Petnaest godina se bezuspješno borim za promjenu zakona"

Đula Rušinović Sunara: Pacijenti nemaju šanse dobiti tužbu protiv
liječnika

Naš zakon ne valja, upozorava Đula Rušinović Sunara
Slučaj Splićanke Dijane Aničić kojoj je prije 15 godina pri porodu jedno dijete
preminulo, a drugo zadobilo teške ozljede od kojih je stopostotni invalid, primjer je
ljudske nemoći pred inertnošću državnog aparata. Do danas nije održano ni jedno
ročište glavne rasprave, a trenutno postoje dvije optužnice protiv liječnika u kojima se
navodi kao su svojim nemarom prouzročili teške posljedice.
Tijek kaznenog postupka bio je težak i mukotrpan i samo zahvaljujući upornosti
Dijane Aničić, njezina odvjetnika Josipa Mađarića i Općinskog državnog odvjetništva
u Splitu, spis nije završio ad acta.

Skrivanje dokaza
Nakon što je na temelju kaznene prijave 2002. godine podnesen zahtjev za istragom,
najprije su provedena dva medicinska vještačenja. U toj fazi, najveći kamen
spoticanja bio je nedostatak medicinske dokumentacije, pogotovo one iz KB-a Split.
Za Dijanu Aničić u bolnici se nije mogla pronaći povijest bolesti i otpusno pismo.
Sporno je bilo jesu li komplikacije nastale tijekom trudnoće ili tijekom samog
porođaja. Unatoč manjkavoj dokumentaciji spis je bio zaključen i poslan tužiteljstvu
na utuženje.
Upravo zbog nedostatka ključnih dokaza tužiteljstvo je ustrajalo na nadopuni istrage.
Napravljeno je tada i treće medicinsko vještačenje te su pozvani dodatni svjedoci.
Vještaci Medicinskog fakulteta u Zagrebu utvrdili su kako je uzrok invaliditeta Duje
Aničića odgađanje carskog reza.
U toj fazi je pronađena i do tada misteriozno nestala povijest bolesti, koja je
sadržavala i CTG nalaz s otkucajima srca dviju nerođenih beba, što je značilo kako je

i sada pokojni blizanac bio živ nakon ulaska njegove majke u bolnicu. Time je skinuta
odgovornost s dvoje liječnika koji su umalo završili na optuženičkoj klupi upravo zbog
skrivanja presudne dokumentacije koja je dokazivala njihovu nevinost.
Do danas nije službeno procesuiran nitko zbog skrivanja dokaznog materijala, a
sedam godina od početka istrage konačno se imalo dovoljno vjerodostojne
dokumentacije za formiranje optužnog prijedloga koji može opstati. Tada su za
invaliditet jednog od blizanaca optužena četiri ginekologa. Tužiteljstvo se našlo u
problemu jer je umalo nastupila zastara zbog proteka deset godina od događaja, ali
uspjeli su je osporiti pozvavši se na zakonsku odredbu kako zastara ide od trenutka
punoljetnosti Duje Aničića.
Ove godine su optužili dvojicu od četvorice ginekologa i za smrt drugog blizanca.
Oba spisa su na sudu u Sinju i čekaju da se uzmu u rad. U prvoj fazi postupka
najveći problem bila su medicinska vještačenja u kojima vještaci nisu mogli ili, po
nekima, nisu htjeli, utvrditi odgovornost liječnika.
Kada konačno i počne glavna rasprava uvijek postoji mogućnost da se naloži
nadopuna već postojećeg vještačenja ili provedba novog, što će dodatno razvući
suđenje. O problemima s medicinskim vještačenjima raspitali smo se u Hrvatskoj
udruzi za promicanje prava pacijenata.
– Mi smo bili prva odskočna daska, spojili smo Dijanu s njezinim odvjetnikom – kaže
nam je mr. sc. Đula Rušinović Sunara, predsjednica Udruge i potpredsjednica
Svjetske udruge za medicinsko pravo.

Nema zaštite
– Međutim, zaštita pacijenata pred sudom u Hrvatskoj nije moguća jer nedostaje
sustav koji se bavi zaštitom i pritužbama pacijenata. Naš zakon ne valja jer nema
provedbe i samim tim nema kazne. Mi predlažemo već petnaest godina da nam daju
neovisne zastupnike za prava pacijenata.
Ne može biti zaštite ako nema neovisne institucije. Na sudu ne možete ništa dobiti jer
imate situaciju “kadija te tuži, kadija te sudi” jer je netko zadužio stručne komore da
budu glavni arbitar, a pritom govorim o liječničkim komorama, komorama medicinskih
sestara i komorama doktora dentalne medicine i ostalim.
Ovisimo o onima koje tužimo, o tome govorim od 2004. godine. Van pameti je zakon
koji zadužuje liječničku komoru da brine o pravima pacijenata, a službeno je komora
osnovana da štiti liječnike – mišljenje je mr. sc. Rušinović Sunare.
Kako nam je pojasnila, sud u Strasbourgu je presudio prije godinu dana da u
Hrvatskoj nema neovisne procedure za utvrđivanje prava pacijenata. Postupak protiv
naše države pokrenuo je čovjek koji živi i radi u Švedskoj, a kojemu je ovdje umrla
sestra. On je dobio presudu koja je trebala značiti Vladi i Ministarstvu zdravstva da
hitno uvedu promjene.
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Neslavni rekordi
22 godine - Đurđica Lepir čeka presudu jesu li Dom zdravlja u Ivanić Gradu i RH

odgovorni jer je oboljela od cerebralne paralize kada je u dobi od četiri i pol mjeseca
primila cjepivo DiTEPer-Polio.
15 godina - Dijana Aničić čeka presudu o krivnji za teški invaliditet sina Duje i smrt
njegova blizanca na porodu.
7 godina - Miroslav Maškarin čeka odluku suda jer je tijekom rutinske operacije
slijepog crijeva u riječkoj bolnici ostao bez noge.

