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PREDMET: Ugroženost zdravlja i života djece u Sisku zbog industrijskog onečišćenja
− Preporuka, dostavlja se
− Stručno mišljenje i izvješće, traži se
Poštovani,
svjedoci smo izuzetnog interesa javnosti za zdravstvenu i životnu ugroženost stanovnika Siska
vezano uz industrijsku zagađenost zraka i okoliša.
Ured pravobraniteljice za djecu posebno je zabrinut za zdravlje djece i mladih u Sisku te je
zainteresiran za hitno preveniranje budućih oboljenja. Podatak o stopi mortaliteta od
karcinoma pluća i leukemije u Sisku koja je znatno više od hrvatskog i županijskog prosjeka,
posebno zabrinjava.

Interes Ureda potaknut je i kontradiktornim podacima o razini onečišćenosti zraka. Naime iz
javljanja Udruge oboljelih od karcinoma iz Siska i medijskih napisa proizlazi da je zrak u
Sisku onečišćeniji nego u drugim gradovima i mjestima, a istodobno na stranicama
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na karti kakvoće zraka od 14.
svibnja 2007., Sisak je u području zelene oznake odnosno niskog onečišćenja. Sigurno je da
ovo nesuglasje dodatno uznemiruje javnost, posebice oboljele i njihove obitelji.
Zbog nužnosti primarne i sekundarne prevencije građana, sada Siska, ali i ostalih hrvatskih
gradova i područja predlažemo, temeljem naših saznanja o ugroženosti djece u Sisku, hitno
poduzimanje sljedećih mjera:
− Utvrditi koliko je od 901 novooboljelih od karcinoma u Sisku bilo djece u: 2004., 2005.,
2006. godini i u prvih pet mjeseci 2007. godine, kao i koje su vrste oboljenja
− Hitno utvrditi zdravstveni status sve djece u Sisku (osobe do 18 godina) uz periodične
ponovljene preglede
− Svakodnevno ispitivati kakvoću zraka u Sisku te ostala onečišćenja (prema stručnoj
procjeni o vrsti) od barem dva nezavisna procjenjivača
− Za djecu Siska odmah organizirati i planirati ljetovanja i zimovanja, te škole i vrtiće u
prirodi
− Hitno ukloniti nepravilnosti i moguće uzroke oboljenja
Sigurni smo da su svi nadležni i odgovorni pojedinci, tijela i institucije zainteresirani za
otklanjanje uzroka veće stope oboljelih od malignih bolesti u Sisku, posebice djece jer ih na to
obvezuju međunarodni i nacionalni zakoni i propisi, kao i predstojeći pregovori s EU
vezanima za zaštitu okoliša.
Temeljem čl. 10. Zakona o pravobranitelju za djecu predlažemo vam koordinirano
međuresorno djelovanje te žurno poduzimanje predloženih i drugih mjera koje će unaprijediti
životne i zdravstvene uvjete života djece u Sisku i zaštiti ih od malignih bolesti vezanih uz
zagađenje okoliša.
Ujedno vas temeljem čl. 11. i čl. 15. Zakona molimo vaše stručno mišljenje i procjenu
opasnosti za zdravlje i život djece kao i mogućnosti realizacije navedenih preporuka. Također
vas molimo da nas izvijestite o utvrđenom i poduzetom.
S poštovanjem,
PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
Mila Jelavić, dipl. iur.
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