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Vodič za pacijente u bolnicama

Najava projekta  Vodič za pacijente
(Project announcement  Patient)
Prof. dr. Slobodan Lang
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
U ovom broju HČJZ činimo novi korak u razvoju partnerstva za zdravlje. Do sada smo učinili slijedeće:
1.
Na I. Hrvatskom Kongresu preventivne medicine i unapređenja zdravlja pokrenuli smo
inicijativu za biblioteku 50 Savjeta za zdravlje, putem koje bi se obradila razna područja zdravlja i
zdravstva (50 savjeta za demografsko zdravlje, te savjeta za zdravlje majki i djece, 50 savjeta za
zdravlje žena, 50 savjeta za zdravu školu, 50 savjeta za zdravlje starijih ....)
2.
Na I. Hrvatskom Kongresu preventivne medicine i unapređenja zdravlja, objavili smo i prvu
knjigu 50 Savjeta za unapređenje zdravlja, Dr. Suzane Janković, koja je izuzetno prihvaćena i
očekivano razgrabljena. Bili smo pripremljeni i stavili smo je ne Web stranicu zavoda i tako učinili
dostupnom svim našim građanima. Oni su se obilno odazvali korištenjem i time pokazali ispravnost
hipoteze o potrebi razbijanja hrvatske zdravstvene nepismenosti i želji građana za izgradnjom
partnerstva za zdravlje.
3.
Na žalost, tada je došlo do zastoja, iz više razloga. Vrhunac je dosegnut kada je značajan
dnevni list (Jutarnji) objavio niz knjiga posvećenih zdravlju, ali prijevoda Mayo klinike. Znam i ističem
da hrvatski liječnici i zdravstvo žele i znaju na hrvatskom jeziku napisati knjige o zdravlju za vlastiti
narod i mi ćemo to organizirati.
4.
Jačanjem HČJZ, okupljamo i povezujemo sve veći broj zdravstvenih profesionalaca od svakog
pojedinog u Hrvatskoj do stvaranje svjetske mreže Instituta za zdravlje. Stvaramo paukovu mrežu
znanja, istraživanja, entuzijazma i ljubavi za zdravlje, Hrvatsku i sve ljude.
5.

Spremni smo na korak dalje!

6.
Zbog toga sam se odlučio da nastavimo našu biblioteku «50 savjeta», ali sada više ne kao
gotovog rada, već kao projekt istraživanja u kojem će sudjelovati svi zainteresirani za konkretno
područje i kroz godinu dana razvijati Hrvatskoj prilagođene savjete za pojedina područja.
7.
Na sebe sam uzeo da predložim postavke za prvu – «50 savjeta za bolničke pacijente» jer
vjerujem da je to prijeko potrebno. Uvjeren sam da se i prava pacijenata i savjeti za bolničke
pacijenta moraju razvijati i diferencirati, što treba kasnije učiniti i za druga područja zdravstvene
zaštite.
8.
U ovom broju Vam iznosimo tek početne stavove, a u listopadu ćemo i formalizirati
istraživački projekt. Molim Vas da ih pročitate, razmislite, odlučite da li želite sudjelovati u
istraživanju, pošaljete primjedbe i drugo. Ljeto je pred Vama! Učinimo zajedno nešto vrijedno i dobro
za ljude.
9.
Nije lako ni predložiti ni sudjelovati. Moja vrlo draga, pametna, marljiva i lijepa kolegica, koja
je prva pogledala početnih “50 savjeta za bolničke pacijente”, odmah me upozorila: “Bacila sam se na
čitanje vodiča za pacijente. Upravo sam došla do desete stranice. Oprostite, ali moram Vam to
reći: ne slažem se s takvim pristupom vodiča u kojem liječnici ispadaju nedovoljno stručni, a
bolesnicima se daje pravo da skoro odlučuju o svemu ("pa čemu onda liječnici trebaju uopće
služiti?") i mislim da to nije dobro, ne samo za liječnike, već pogotovo za same pacijente koji bi u tom
slučaju mogli izgubiti “
Eto budite i Vi, kritični koliko želite – ali Vodič moramo izraditi i staviti na raspolaganje našim ljudima
– to je njihovo pravo a naša obaveza.
10.

Svi zainteresirani za sudjelovanje ili sa komentarima neka se jave na slobodan.lang@hzjz.hr

