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Kolumne

Djelotvorno znanje
Slobodan Lang
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Obaranje hrastova ili smjenjivanje drugorazrednih političara
U Splitu je smijenjen ravnatelj županijskog zavoda za javno zdravstvo, Dr Mladen Smoljanović. On je
jedan od vodećih liječnika javnog zdravstva i današnje hrvatske medicine uopće. On je istaknuti
hrvatski branitelj, vodeći graditelj hrvatske mreže zavoda za javno zdravstvo, istaknut u razvoju
javnog zdravstva na medicinskom fakultetu u Splitu i potpredsjednik epidemiološke sekcije Hrvatskog
liječničkog zbora. Smijenjen je dva mjeseca prije isteka mandata, optužen novo stvorenom
inkvizicijskostaljinističkom financijskom metodom. Smjenjivanje je provedeno; zato jer su političke
stranke uvele običaj smjenjivanje ravnatelja zdravstvenih ustanova, kao dio raspodjele političke
moći; zato jer su kolege spremne napredovati na temelju ovakvog ponašanja politike; zato jer
središnje medicinske institucije i stručna društva to dopuštaju i zato jer narod nije upoznat da je to
oblik direktnog razaranja hrvatske medicine i ugrožavanja zdravstvene zaštite.
Na ovaj način je do sada smijenjeno ili je podnijelo ostavku više vrlo uglednih hrvatskih liječnika,
među kojima i Marija Strnad, Željko Reiner, Zvonko Kusić, Joško Paladino. Svojedobno je to učinjeno i
sa Andrijom Štamparom. Prvi Savjet za bioetiku hrvatske vlade, redovito je ustajao protiv takvog
ponašanja. Konačno i sam savjet je smjenjen na zatvorenoj sjednici vlade. Makar je imenovan novi
savjet, time je u stvari Hrvatska prestala imati državno bioetičko tijelo.
Smjenjivanje se često provodi uz ritualne optužbe za financijske prekršaje, koji imaju funkciju
zavarati javnost i one otužne članove upravnih odbora koji dignu desnu ruku za uklanjanje ljudi. Kao
dio ovakvog sramotnog ponašanja stalno se govori o financijskim gubicima a nikog se nije poslalo u
svijet da o tome nešto nauči, već su najveći laici oni koji najviše o tome pričaju, ostavke se podnose
zbog prijetnji, a nosioci financijske odgovornosti se ne usuđuju o ničem jasno i kontinuirano javno
istupiti. Rukovođenje zdravstvom postaje rad drugorazrednih političara, čiji program javnost ne zna,
koje se imenuje i smjenjuje isključivo na temelju političke podobnosti.
Ovim putem se zahvaljujem Dr Mladen Smoljanoviću i drugim uglednim hrvatskim liječnicima koji se
nisu dali uplašiti od politike i nisu dali ostavke, već su podnijeli smjenjivanje.
Međutim zdravlje naroda i zdravstvena zaštita nisu drugorazredna već vrhunski značajan dio državne
politike i dobrobiti naroda!
Zbog toga predlažem:
1. Da epidemiološka, ekološka i javno zdravstvena sekcija ocijene i reagiraju na smjenjivanje Dr
Mladen Smoljanovića;
2. Da se prekine smjenjivanje ravnatelja prije isteka mandata;
3. U slučaju financijskih optužbi da se provode odgovarajuće pravne mjere;
4. Da se izbor za ravnatelje provodi javno i programe kandidata prikaže javnosti. HČJZ je to
demonstrirao.
5. Da se prouči izbor i smjenjivanje ravnatelja u drugim evropskim državama. HČJZ će to
prikazati.

