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БЕОГРАД – Чланови Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити данас
ће организовати једночасовни прекид рада у здравственим установама, а потом ће
ступити у штрајк, поштујући минимум процеса рада.

Око 65.000 чланова тог
синдиката пружаће помоћ
само хитним случајевима, јер
Министарство здравља још
није испунило њихове
захтеве, међу којима је
најважнији одлагање нове
Уредбе о платама, која би,
како кажу, довела до
смањења зарада за десет
одсто.

Само ургентни
То је наставак таласа штрајкова које су покренули здравствени синдикати, а који је почео 17.
априла, када је у штрајк ступило око 10.000 чланова Синдиката лекара и фармацеута Србије. У
понедељак, штрајку се придружило и око 20.000 припадника Гранског синдиката здравства и
социјалне заштите „Независност“. Представници трећег репрезентативног синдиката,
Синдиката медицинских сестара и техничара данас ће одлучити да ли ће се придружити
штрајку.
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић каже да је штрајк више
пореметио рад у клиничко-болничким центрима него у примарним здравственим установама.
- У КБЦ „Бежанијска коса“ одлажу се готово све операције, и оперишу се само хитни случајеви.
Обављамо само 30 или 40 одсто операција, и само ако је то хитно и неопходно, као у случају
прелома кука или неких тежих повреда. Редовне операције се отказују – објашњава Цветић и
додаје да је слична ситуација, када је реч о Београду, и у КБЦ „Драгиша Мишовић“, Градској
болници на Звездари и КБЦ „Земун“.

Неуспеле реформе
Мирослав Петровић из Удружења за заштиту права пацијената „Право на здравље“ каже да ће
штрајк свакако угрозити пацијенте, али истиче да је то последица неуспеле реформе здравства
и да су жртве и лекари и пацијенти.
- Пацијенти су угрожени већ десет година зато што реформама здравства руководе
некомпетентни политичари користећи „партизанску логику“ и импровизације – каже Петровић
и додаје да највећи проблем у здравству нису плате, већ то како се ради.
- Лекари се суочавају са прекомпликованом бирократијом због непланског и нестручног рада.
Набављени су некомпатибилни софтвери за евиденцију намењену РФЗО и евиденцију за
Министарство, па од 15 минута предвиђених за пацијента, лекари 10 морају да потроше на
бирократију – објашњава Петровић.

Упозорење
Чланови Новог синдиката здравства Србије и Синдиката здравства „Слога“ данас ће
организовати једносатни штрајк упозорења незадовољни стањем у здравственом систему
Србије и материјалним положајем запослених.

