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OTVORENO PISMO PODRŠKE DR MAJI GRBU-BUJEVIĆ U NJENOM PRIJEDLOGU DA SE SVI
PRIVATNICI U PZZ KOJI IMAJU UGOVOR SA HZZO VRATE U SOLIDARNI JAVNI ZDRAVSTVENI
SUSTAV U DZ.
I Udruga hrvatskih pacijenata, ali i 99,1 % građana po Liderovoj debati iz 2016.
također smatra da bi solidarni javni zdravstveni sustav trebao biti sastavljen samo od
javnih djelatnika zaposlenih u SJZS
Jučer su se na nekim portalima pojavili napadi Udruga privatnih liječnika u primarnoj zaštiti
na ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. Maju Grbu-Bujević zbog njenog
mišljenja kako bi trebalo privatne ambulante u primarnoj zaštiti ukinuti i sve privatnike vratiti
u domove zdravlja. Liječnici privatnici pri tome tvrde kako se dr. Grba-Bujević „uplela u
materiju koju dobro ne poznaje pa ostaje dojam da dr. Grba – Bujević koristi visoku
poziciju i funkcije da iznosi stavove u čijoj su pozadini osobni ili neki drugi interesi!?“.
Kao i obično, kada nedostaje sila argumenta, tada je najbolje „napasti“ argumentom sile. Tako
i neki privatnici u primarnoj zaštiti napadaju dr Grbu – Bujević argumentima sile: tvrde,
između ostalog kako rascjepkanost zdravstvenog sustava ne potječe od toga što je veliki dio
liječnika u primarnoj zaštiti otišao u privatnike te sklopio ugovor s HZZO-om kojim dobivaju
neki godišnje i preko 500.000 kuna.
Pitamo vas je li možda neki kupuju osobne automobile na ime ambulante? Je li možda neki
stipendiraju si djecu na ime ambulante? Je li neki možda kupuju mobitele i druge tehničku
oprema na ime ambulante? Je li neki si plaćajući odlazak na kongrese na ime ambulante? I
sve to dok SJZS grca u velikim dugovima (Mi samo pitamo, a ako ovi podaci nisu istiniti u
tom slučaju se ispričavamo i molimo vas demantirajte ovo i naučite nas istini) i dok ostali
liječnici u DZ rade za fiksnu plaću , ponekad i višestruko manju od nekih privatnih obiteljskih
liječnika.
Dakle po nekim privatnim liječnicima nije razlog rascjepkanosti u tome po nama u
nepravednom i neodrživom različitom plaćanju liječnika privatnika i ostalih liječnika u DZ za
isti posao, nego, je po nekim liječnicima privatnicima, rascjepkanost sustava „proizlazi iz
neuspješne i nikad završene reforme hitne pomoći koju ste upravo vi (dr Grba Bujević)
započeli i za koju su osigurana izdašna financijska sredstva.“
Kao Udruga koja godinama prati probleme našeg javnog zdravstva ističemo sljedeće:
1. Dr. Maja Grba-Bujević osoba je s prve linije zbrinjavanja pacijenata te se u dobroj
vjeri nadamo da je itekako upućena u probleme o kojima govori, a osobito u
probleme koji proizlaze iz rada liječnika nekih privatnika u primarnoj zaštiti.

2. I mi kao Udruga također smatramo da bi solidarno javno zdravstvo moralo biti
cjelovito i jedinstveno, dakle sastavljeno isključivo od liječnika koji su plaćeni na isti
način. Sadašnje stanje u kojemu su neki privatnici s ekstremnim primanjima i
privilegijama, a drugi liječnici tek obični javni djelatnici koji žive samo od svoje
plaće nije ni pošteno, ni moralno, ni ekonomski održivo.
3. No, takav stav o nemiješanju javnog i privatnog nije samo stava stručnjaka kao dr
Grbe-Bujević te naša Udruga hrvatskih pacijenata i neke udruge s kojima
surađujemo, nego i 99.1 % hrvatskih građana. (vidjeti u privitku Liderovu anketu od
31. ožujka 2016.).
Ukratko, stav dr. Grbe-Bujević nije samo stav vrhunskog stručnjaka, to je stav , koji dijelimo
sa pacijentima koji nam se obraćaju kao i one udruge s kojim mi surađujemo, ali i 99,1 %
hrvatskih građana (ukoliko ne vjerujete ovoj debati tražite raspisivanje referenduma na ovu
temu i pitajte hrvatski puk što misli i želi, a to možete organizirati sada zajedno sa izborima i
nema dodatnog troška), dakle to je stav svih osim onih koji imaju povlašten položaj u javnom
zdravstvu, a to su liječnici koncesionari, odnosno privatnici sa stalnim i sigurnim ugovorom s
državom.
No, s liječnicima privatnicima ipak se slažemo u jednom: političko upravljanje preko nekih
liječnika, zagovorenika (lobista) privatizacije solidarnog javnog zdravstva urušilo je cijeli
solidarni javni zdravstveni sustav. Stoga naša Udruga i predlaže potpunu depolitizaciju
solidarnog javnog zdravstva (slično kao što je slučaj u policiji i vojsci) i prepuštanje
rukovođenja zdravstvenim ustanovama samim liječnicima i pacijentima. Vjerujemo da bismo
tako stvorili sustav koji bi bio bolji, pošteniji, stručniji i koji bi bio na zadovoljstvo i nas
pacijenata kao i liječnika koji u njemu rade.
U privitku možete pročitati naš Prijedlog reforme solidarnog javnog zdravstvenog
sustava.
U dobroj vjeri
S poštovanjem
Predsjednik
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