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Štrajk liječnika

Najava teme: Štrajk liječnika
Aleksandar Džakula
ŠNZ Andrija Štampar / Uredništvo HČJZ
Ključne riječi: štrajk, liječnici
Kada se u dvije godine dogode dva štrajka liječnika, kad se u njihovo razrješavanje uključe sudovi i
uvede radna obaveza tada je to definitivno tema koju javnozdravstveni profesionalci , ali i svi građani
moraju sagledati u svoj veličini i kompleksnosti. Upravo zato odlučili smo u četvrtom broju HČJZa
(izlazi 7. listopada) pokrenuti temu: Štrajk liječnika u Hrvatskoj. Već u ovom broju donosimo pregled
događanja vezanih za štrajk liječnika 2003. i 2005, te nekoliko članaka. Ovi tekstovi trebaju poslužiti
samo kao podsjetnik na kronologiju događaja vezanih za dva štrajka liječnika. Ujedno mogu poslužiti
kao inspiracija ili poticaj svima koji žele napisati članak, pridružiti se raspravi ili iznijeti svoja iskustva.
Želja nam je da od listopadskog broja HČJZa otvorimo prostor za raspravu svim koji su povezani sa
štrajkom liječnika, kao akteri, promatrači ili korisnici zdravstvene zaštite. Štrajk liječnika u Republici
Hrvatskoj 2003. i ponovo 2005. otvorio je niz pitanja, od opravdanosti i realnosti liječničkih zahtjeva
do pitanja etičnosti postupaka i posljedica koju trpe pacijenti.
Pozivamo sve zainteresirane da se jave te napišu tekst i tako doprinesu stručnoj raspravi*. Tekstovi
mogu biti pisani iz različitih pozicija, ali i s različitim iskustvima iz svijeta i Hrvatske. Pri tome Vam od
pomoći mogu biti neka od slijedećih pitanja koja smo prepoznali u od sada objavljenim tekstovima ili
vođenim raspravama.
ŠTRAJK
· Odnosi unutar struke – jesu li liječnici jedinstveni ?
· Odnosi liječnika i drugi zaposlenika u zdravstvu – jesu li liječnici doista posebni?
· Profesionalni status ili radni položaj – što je zapravo problem ?
· Da li je štrajk nužnost?
· Vrhovni sud potvrdio je odluku Županijskog suda u Zagrebu o zabrani liječničkog štrajka kao
nezakonitog – znači li to da su postojali propusti u pripremi i organizaciji štrajka?
KORISNICI
· Postoji li komunikacija liječnicipacijenti
· Jesu li pacijenti žrtve?
· Jesu li liječnički zahtjevi realni?
MEDIJI
· Imaju li mediji dovoljno informacija o zdravstvu?
· Jesu li liječnici privilegirani u javnosti ili su žrtve medija?
· Možemo li biti objektivni u procjeni štrajka kad smo i sami u poziciji ugroženog korisnika?
Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas: slobodan.lang@hzjz.hr (Glavni urednik
HČJZ) ili adzakula@snz.hr (urednik Teme)
Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se suradnji
Aleksandar Džakula doc.dr. Slobodan Lang
Urednik teme Glavni urednik HČJZ
*Naš časopis ne honorira članke, i cijeli postupak izdavanja počiva na volonterskom radu

profesionalca. Ukoliko je financijska naknada nužna za Vaš prilogu, razumjet ćemo to i bit
ćemo slobodni kontaktirati Vas u nekoj drugoj prigodi.

