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PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
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Zagreb, 26. rujna 2013.
1. Ministarstvo zdravlja
n/p prof. dr. sc. Rajko Ostojić, ministar
10000 Zagreb, Ksaver 200a
2. Hrvatski liječnički sindikat
n/p mr. sc. Ivica Babić, predsjednik
10000 Zagreb, Šubićeva 9
3. Hrvatski strukovni sindikat
medicinskih sestara-medicinskih tehničara
n/p gospođa Anica Prašnjak, predsjednica
10000 Zagreb, Draškovićeva 7

Predmet:

Preporuka o zaštiti djece za vrijeme štrajka u zdravstvenom sustavu
-

dostavlja se

Poštovani/e,
Pravobraniteljica za djecu je u 2004. i 2006. godini iznijela stajališta i preporuke o zaštiti
djece za vrijeme štrajka u osnovnim i srednjim školama. Tada smo, ne osporavajući ustavno
pravo na štrajk, ukazali na odredbe Konvencije o pravima djeteta te, u skladu s time,
preporučili sindikatima i Vladi RH da u svojem djelovanju uvijek daju prednost najboljem
interesu djeteta. Člankom 3. Konvencije o pravima djeteta propisano je kako u svim akcijama
koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove, sudovi, državna
uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost.
Međutim, štrajk u sustavu zdravstva koji je započeo 18. rujna 2013. i informacije o njegovom
nepovoljnom utjecaju na ostvarivanje prava djece koje smo zaprimili, potvrđuju kako je i u
ovoj prilici nužno podsjetiti na obvezu poštovanja Konvencije te stoga upućujemo ovu
preporuku o zaštiti djece za vrijeme štrajka.
Iz zaprimljenih prijava roditelja i očitovanja Ministarstva zdravlja proizlazi kako višednevni
štrajk stvara probleme roditeljima koji za svoju bolesnu djecu trebaju i traže zdravstvenu
uslugu. Navodi se kako, unatoč pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme
štrajka i zdravstvenoj zaštiti djece, u više zdravstvenih ustanova djeca nisu mogla dobiti ranije
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zakazane zdravstvene usluge te da im je povrijeđeno pravo na neodgodivu i hitnu zdravstvenu
zaštitu. Dodatno nas zabrinjavaju informacije iz medija o najavama predstavnika sindikata
kako bi se štrajk mogao uskoro proširiti i na primarnu zdravstvenu zaštitu. O zabrinjavajućim
posljedicama višednevnog štrajka javno se oglasila i Udruga hrvatskih pacijenata tražeći
zaštitu prava bolesnika.
S tim u vezi, a zabrinuti za zdravlje djece i ostvarivanje njihovog ustavnog prava na
zdravstvenu zaštitu, preporučujemo svima zaposlenima u zdravstvenom sustavu da i u
uvjetima štrajka vode računa o zaštiti najboljeg interesa djeteta, kako to nalaže spomenuti
članak 3. Konvencije o pravima djeteta. Apeliramo na sve uključene strane da ne dopuste da
ijedno dijete ispašta zbog njihovog konflikta i nemogućnosti postizanja dogovora među njima.
Nadamo se da će se u što kraćem roku razriješiti nastali spor između zdravstvenih sindikata i
Vlade RH, kako bi zajednički uspješnije pridonosili daljnjim poboljšanjima zdravstvene
zaštite djece.
S poštovanjem,

Pravobraniteljica za djecu
Mila Jelavić, dipl. iur.
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