
23. rujna 2013. 

-PREDSJEDNIKU VLADE RH 

Međunarodna organizacija sindikata javnih službi poziva Vladu Republike Hrvatske da hitno 

poboljša radne uvjete hrvatskih sestara i zdravstvenih djelatnika 

 

Gospodine Predsjedniče, 

U ime 20 milijuna zaposlenika javnog sektora iz cijelog svijeta, Međunarodna organizacija 

sindikata javnih službi, poziva Vladu Republike Hrvatske da poboljša radne uvjete hrvatskih sestara i 

zdravstvenih djelatnika. Podržavamo Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih 

tehničara i Hrvatski liječnički sindikat u štrajku koji je najavljen u srijedu 18. rujna 2013. 

PSI je izuzetno zabrinut zbog teških uvjeta rada u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Sustav zapošljava 

nešto više od 30.000 sestara i medicinskih tehničara, dok brojke pokazuju da sustavu nedostaje 

12.000 sestara kako bi se zadovoljili minimalni uvjeti propisani EU standardima te hrvatskim 

zakonodavstvom. Godinama se situacija pogoršava pa mnogo sestara radi prekovremeno bez da im 

se to plati. Prema našim izvorima, gotovo svaka sestra zaposlena u nekoj od hrvatskih bolnica ima 

između 100 i 500 neplaćenih prekovremenih sati. 

Nadalje, PSI je informiran kako je Vlada odlučila smanjiti plaće u zdravstvenom sektoru na razinu od 

prije 10 godina. Hrvatski sindikati u zdravstvu (HSSMS-MT i HLS) pokušali su pregovarati o novom 

kolektivnom ugovoru bez ikakvog uspjeha do sada. Ovi teški uvjeti rada prisilili su mnoge medicinske 

sestre na odlazak iz zemlje kako bi pronašle bolje uvjete u drugim europskim zemljama. Međutim, u 

Hrvatskoj ima 2.000 nezaposlenih medicinskih sestara koje očajnički traže posao, a koje trpe zbog 

odluke Ministarstva zdravlja da se zabrani zapošljavanje novih radnika. 

Medicinske sestre i liječnici najavili su da od 18. rujna kreću u štrajk koji će trajati do ispunjenja 

zahtjeva. Izloženi su jakom pritisku od strane svojih poslodavaca, kao što su mobbing, prijetnje i 

ucjene. PSI želi podsjetiti vašu Vladu da je pravo na štrajk prepoznato hrvatskim Ustavom kao i 

međunarodnim konvencijama. 

Stoga podržavamo hrvatske zdravstvene djelatnike u njihovoj borbi te apeliramo na vašu Vladu da se 

uključi u značajan socijalni dijalog sa sindikatima kako bi iznašli rješenje za ovu krizu. 

S poštovanjem, 

Glavna tajnica 
Rosa Pavanelli 


