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VIJEĆNIĆKO

PITANJE

MARIJANA PULJAK, vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita na 12. sjednici
Gradskog vijeća Grada Splita, održanoj 19. lipnja 2018. godine, postavila je

PITANJE

"Temeljem Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom Odgoju Grada Split
za 2017. godinu vidljivo je kako je velik broj neprocjepljene djece u gradskim vrtićima te
djece s nepotpunom dokumentacijom o istoj. Što Grad čini i što može učiniti da se
učinkovitije i strože provodi kontrola nad upisom djece u vrtiće po tom kriteriju?
Tko je odgovoran za činjenicu da uopće postoje djeca o kojima nema dokumentacije
procjepljenosti?"
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ODGOVOR
Grad Split je u ožujku 2017. godine donošenjem "Pravilnika
o izmjeni i dopuni
Pravilnika o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u predškolske
ustanove
Grada Splita" (.Službeni glasnik Grada Splita" broj 10/11, 9/14, 14/16 i 11/17) Istakao
važnost, odnosno dužnost poštivanja zakonske obveze cijepljenja djece, te po pitanju uvjeta
za upis u dječji vrtić uključujući i cijepljenje obvezuje četiri predškolske ustanove kojima je
Grad Split osnivač i vlasnik.
U Republici Hrvatskoj cijepljenje je obavezno, a prema Zakonu o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti čak je propisana i novčana kazna za roditelja odnosno skrbnika koji
odbije cijepiti dijete. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje kako Programe
zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima utvrđuje ministar
nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje. Programom
zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima propisan je uvjet
cijepljenja djece protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja s iznimkom djece koja imaju
kontraindikacije na pojedina cijepljenja, za upis u vrtić.
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Dječji vrtići Grada Splita kontinuirano zajedno sa zdravstvenim voditeljima za one
roditelje koji odbijaju cijepiti djecu održavaju roditeljske sastanke na temu važnosti cijepljenja,
te informiraju roditelje o obvezi cijepljenja djece i upućuju na savjetovanje sa odabranim
pedijatrima.
Međutim, postoji određeni broj djece koja su upisana u dječje vrtiće prije navedene
izmjene Pravilnika i određeni broj roditelja koji usprkos kontinuiranim edukacijama odbijaju
cijepiti djecu jli odbijaju dostaviti na uvid zdravstvenim voditeljima knjižicu procijepljenosti.
Svim roditeljima necijepljene djece dječji vrtići su poslali i pisanu obavijest o dužnosti
i obvezi cijepljenja što je rezultiralo boljem odazivu roditelja i povećanjem broja cijepljene
djece.
Dječji vrtići Grada Splita na početku pedagoške godine (u rujnu i listopadu) i tijekom
pedagoške godine vrše kontinuirane provjere o statusu cijepljenja djece, a zdravstveni
voditelji vrtića redovito kontaktiraju Epidemiološki odjel Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo.

S poštovanjem,
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Mate Omazić, prof.

DOSTAVITI:

.Gradonačelniku Grada Splita, ovdje
-Marijani Puljak
.Pismohrana, ovdje

