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OSIGURATI NOVAC ZA KVALITETNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU SVIM 
EUROPSKIM GRAĐANIMA ! 
 
U vrijeme gospodarskih i socijalnih teškoda, posebno je potrebno povedati dostupnost kvalitetne 
medicinske zaštite za sve europske bolesnike, kako bi se osiguralo  liječenje i za one koji si to zbog 
ekonomskih teškoda više ne mogu priuštiti. To je posebno važno u svjetlu sve vedeg tereta pladanja iz 
vlastitog džepa. Određene skupine , kao što su radnici, koji odlaze u odgođenu mirovinu , trebaju 
posebnu pažnju.  Osiguran pristup zdravstvenoj zaštiti je također važan za održavanje ekonomske 
produktivnosti društva u cjelini. Apeliramo da zdravstvena zaštita i njen razvoj postanu prioriteti 
vlada diljem Europe jer funkcioniranje zdravstvenog sustava ima nezamjenjivu ulogu za razvoj i 
stabilnost društva . 
 
STOP  KORUPCIJI ! 
 
Koruptivno postupanje bolničkih menadžera, političara i industrije su jedna od glavnih prijetnji za 
zdravstvo.  Čak i ako se osigura dovoljno novca za zdravstvo, to nede poboljšati stanje u zdravstvu ako 
se zdravstveni novac troši nenamjenski. Stoga , pozivamo vlade da uspostave transparentnu praksu i 
pravila po principu "nulte tolerancije prema korupciji " . 
 
STOP  REPRESIJI NAD LIJEČNICIMA ! 
 
Uloga stručnih udruga i sindikata je marginalizirana. Liječnici, koji rade izravno u sustavu i znaju 
nedostatke te moguda poboljšanja , nemaju stvarnu mogudnost utjecati  na sustav. Dapače,  u nekim 
zemljama, liječnici doživljavaju  drugu vrstu ugnjetavanja, uključujudi i kazneni progon. 
 
PRISTOJNE PLAĆE I PRISTOJNI UVJETI RADA SVIM EUROPSKIM LIJEČNICIMA ! 
 
Neadekvatan  je broj zaposlenih liječnika u  nekim zemljama,  te u nekim  regijama unutar zemalja.  
Često liječnici nisu cijenjeni. Plade zaposlenih u zdravstvu nisu odgovarajude za posao koji obavljaju,  
posebno u istočnom dijelu Europe te u zemljama koje su najviše pogođene krizom. Događa se 
kontinuirani  egzodus zdravstvenih radnika u inozemstvo  radi boljih uvjeta rada. 
U Europi je prisutan nedostatak liječnika, a to de se još i pogoršati u bududnosti. Loši uvjeti rada 
dovesti de do  snažne migracije prema boljim uvjetima rada i teret de se prelomiti na  građanima u 
vedini pogođenih područja. 
 

 


