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OD POSLJEDNJE ZARAŽENE OSOBE PROŠLO JE 38 DANA 

I dalje smo “korona-free“ županija  

• Uz do sada izgrađeni sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška koji se prostire na 1260 hektara, bit će to gotovo 3000 hektara 
natapanih površina. Sve to omogućit će veće prinose našim poljoprivrednicima, ali i spriječili katastrofalne štete od suša na ovom 
području u godinama s manje padalina, naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

RAVNATELJ DINKO BLAŽEVIĆ O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE VIROVITICA KOJA SE 
USPJEŠNO ZAŠTITILA OD COVIDA-19 

Dodatnim terminima nastojat ćemo 
nadoknaditi preglede i smanjiti liste čekanja  

No, značajan pad u realizaciji pri-
hoda stacionara imaju i pedijatrija, 
anestezija-JIL, infektologija i kiru-
rgija, te zdravstvene usluge vezane 
uz DTS i DTP postupke. Tijekom 
ožujka i travnja prihodi vezani uz 
ugovorene usluge (limit) sman-
jen nam je za 5,3 milijuna kuna. 
Zbog smanjenog broja usluga, 
posljedično, smanjeni su i prihodi 
od dopunskog zdravstvenog osigu-
ranja, i to za 1,1 milijun kuna - kaže 
ravnatelj Blažević. 
Iako je HZZO temeljem novih in-
strumenata financiranja tijekom 
pandemije bolnicama plaćao svih 
ugovornih 100% osnovnog ugov-
orenog limita, ta sredstva neće biti 
dostatna da pokriju manjak s kojim 
se virovitička, kao i sve druge bol-
nice u Hrvatskoj danas bore.
  

VEĆE OBVEZE 
Primjerice, Opća bolnica Viro-
vitica s HZZO-om ima ugovoren 
osnovni limit od 9,2 milijuna kuna 
mjesečno. Od početka travnja 
na snazi je novi Kolektivni ugo-
vor koji regulira obračun prek-
ovremenih sati i zbog kojeg dolazi 
do povećanja troškova za plaće. U 
odnosu na ožujak troškovi samo za 
plaće (bez vanjskih suradnika) tako 
iznose 9,5 milijuna kuna, a u svib-
nju će iznositi 9,7 milijuna kuna 
bez režija, lijekova i drugih obave-
za. Nakon što su počele stizati prve 
pravomoćne presude, bolnica danas 
ima i više od 700.000 kuna obveza 
koje treba podmiriti liječnicima za 
pravomoćne presude, dok za one 
nepravomoćne iznos raste više od 
10 milijuna kuna, a koji su bolnice 
tužili zbog krivog obračuna prek-
ovremenih sati.
Kako će bolnice uspjeti podmiriti 
sve obveze, a da se dug ne popne „u 
nebesa“? 
- Jednim dijelom pomoći će Europ-
ski fond solidarnosti za zdravstv-
enu krizu uzrokovanu navedenom 
pandemijom, na koji se planiramo 
kandidirati za sredstva u iznosu 
od dva milijuna kuna za našu bol-
nicu kako bismo pokrili barem dio 
povećanih troškova tijekom pan-
demije. Što se tiče lijekova, u dogo-
vorima smo s dobavljačima, kojima 
plaćamo u dogovorenim rokovima. 
Za sada možemo pretpostaviti da 
će HZZO, kao i Državni proračun 
osigurati potrebna sredstva bol-
nicama sukladno novonastaloj 
situaciji, budući se da se manjak 
prihoda u HZZO-u planira riješiti 
zaduživanjem pri Ministarstvu fi-
nancija te da će tako naši osnovni 
limiti biti podmireni. No, bolni-
cama su iznimno važna i dodatna 
sredstva za pokriće dospjelih ob-
veza prema dobavljačima budući 
da limiti ne dostaju ni za plaće. 
Za vrijeme pandemije bolnicama 
su isplaćena ta sredstva, no ako 
ona izostanu, bolnice će, nažalost, 
bilježiti dodatni gubitak poslovan-
ja. To ni za koga nije sretno rješenje 
i stoga svi čekamo odgovor na situ-
aciju u kojoj se bolnice danas nal-
aze - zaključuje D. Blažević. 

Virovitičko-podravska županija i nadalje 
je „korona-free županija“. Naime, na 
našem području već tjedan dana nema 
zaraženih osoba, a točno je 38 dana 
prošlo od posljednje zaražene osobe 
s područja naše županije, javili su iz 
Stožera civilne zaštite Virovitičko-
podravske županije. 
Podsjetimo, od početka pandemije 
devet osoba je zaraženo koronavirusom, 
osmero se oporavilo, a jedan muškarac 
je preminuo od COVID-a 19. Ukupno je 
od početka pandemije s područja naše 
županije testirano 1266 osoba.

K. T.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz 
zamjenika župana Marija Klementa, županijskog 
pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu Bo-
jana Mijoka i načelnika Općine Gradina Marka 
Ajčeka u četvrtka, 4. lipnja, obišao je radove na 
Sustavu navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac 
koji se, kao i sustav Đolta (oba vrijede ukupno 
55 milijuna kuna nap.a.), gradi sredstvima Eu-
ropske unije u stopostotnom iznosu, a kojim 
će se plodna ravnica natapati vodom iz rijeke 
Drave (područje Đolte će se natapati vodom iz 
bunara nap.a.).
Na navedenom sustavu navodnjavanja postav-
ljene su cijevi za navodnjavanje, a trenutno se 
radi na crnoj stanici i stvaranju spoja kojim će 
se voda iz rijeke Drave dovoditi do crpne stanice. 
Radove izvode radnici Brane iz Virovitice, a sustav 

bi ove godine trebao biti završen.
- Virovitičko-podravska županija je poljoprivredno 
orijentirana županija. Veliki dio naših projekata 
ima za cilj bolji život naših poljoprivrednika. 

Povodeći se time izradili smo sustav navodn-
javanja Kapinci – Vaška, sustav Đolta, a gradi 
se i sustav Novi Gradac – Detkovac, gdje je 
dovršena kanalska mreža i gradi se pumpna 
stanica, spoj s rijekom Dravom. Osim toga, 
krajem prošle godine dobili smo i bespovrat-
na sredstva za Sustav navodnjavanja Kapinci 
– Vaška II. faza. Uz do sada izgrađeni sustav 
navodnjavanja Kapinci – Vaška koji se pro-
stire na 1260 hektara, bit će to gotovo 3000 
hektara natapanih površina. Sve to omogućit 
će veće prinose našim poljoprivrednicima, 
ali i spriječiti katastrofalne štete od suša na 
ovom području u godinama s manje padalina 
- naglasio je virovitičko-podravski župan Igor 

Andrović.
K. T. 

ŽUPAN IGOR ANDROVIĆ SA SURADNICIMA OBIŠAO RADOVE NA GRADNJI SUSTAVA NAVODNJAVANJA NOVI GRADAC – DETKOVAC

Plodnu ravnicu natapat će vodom iz rijeke Drave

ZAVRŠENA PROVEDBA 

Učenici programu 
“Zdrav za pet“ u 
našoj županiji dali 
visoku ocjenu 
„Zdrav za pet“ preventivni je program usmjeren 
prevenciji pijenja alkohola, štetne zloupotrebe 
droga i kockanja kojim se u formi predavanja i ra-
dionica za učenike u osnovnim i srednjim školama 
nastoje prevenirati rizična ponašanja djece i mla-
dih. Osim predavanja o štetnosti djelovanja droga 
koja se održavaju u prvom razredu srednjih škola, 
predviđena su i predavanja u osmom razredu 

osnovnih škola (tema je štetno djelovanje alko-
hola) te u drugom razredu srednjih škola (tema je 
problematično i patološko kockanje), a dinamika 
i opseg provedbe dogovaraju se sa svakom 
pojedinom školom.
Najobuhvatnija su svakako pre-
davanja o štetnoj zloupotrebi 
droga koja u prvom razredu svih 
srednjih škola u Virovitičko-
podravskoj županiji provodi 
profesor Siniša Brlas, psiholog 
u Djelatnosti za prevenciju i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti 
sa zaštitom mentalnog zdravlja Za-
voda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ 
Virovitičko-podravske županije. 

PRVI PUT OCJENJIVALI 
Ove su nastavne godine uspješno organizirana 
predavanja za učenike u gotovo svim razrednim 

odjelima prvoga razreda srednje škole, osim u 
nekolicini u kojima predavanja nisu mogla biti 
provedena zbog prestanka održavanja učioničke 

nastave zbog pandemije koronavirusa.
Ove je godine prvi put provedena i evalu-

acija (vrednovanje) predavanja, i to 
na uzorku učenika, a evaluatori su 
naravno bili učenici koji su slušali 
predavanja. Rezultati evaluacije 
pokazuju kako su učenici vrlo 
zadovoljni održanim predavan-
jima (koja su ocijenili prosječnom 

ocjenom 4,4 na skali od 1 do 5), njih 
tri četvrtine smatra da su na preda-

vanju dobili dovoljno važnih i korisnih 
informacija o štetnom djelovanju droga, a 

sugerirali su i daljnju potrebu održavanja ovakvih 
edukacija za mlade.

V. L., S. B.

Kad se sustav navodnjavanja dovrši, naša županija imat će čak 
3000 navodnjavanih hektara


