
  
 
 
 
 

POZIV NA MOBILIZACIJU ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH RADNIKA 
 

Borba za zdravlje i skrb nakon pandemije 
 

„POBRINITE SE ZA NAS KAKO BISMO SE MI MOGLI POBRINUTI ZA VAS”. 
 
Pandemija virusa COVID-19 još uvijek je među nama i u mnogim državama diljem Europe bilježi se                
porast broja oboljelih. Taj puni drugi val zaraze ponovno će teško opteretiti sustave zdravstva i               
socijalne  skrbi. 
 
Mi se mobiliziramo kako bismo osigurali da zdravstveni i esencijalni radnici odmah budu zaštićeni te               
da naši zdravstveni sustavi i sustavi socijalne skrbi mogu bolje odgovoriti na ovu kao i na buduće                 
pandemije. Milijarde dostupnih sredstava koja su namijenjena nacionalnim i europskim planovima           
oporavka pretvaraju ovaj neizmjerni izazov s kojim se suočavamo u priliku za dugoročnu preobrazbu              
zdravstva i socijalne skrbi. Hitno nam je potreban dovoljan broj osoblja i pristojne plaće kako bi                
zdravstveni i socijalni radnici mogli pružiti kvalitetnu skrb kakvu ljudi zaslužuju. 
 
Sigurnost: tijekom pandemije zdravstveni i socijalni radnici bili su izloženi ogromnom pritisku i             
ozbiljnim rizicima za svoju sigurnost. Mobiliziramo se kako bismo osigurali da osobna zaštitna oprema,              
testiranje i cijepljenje budu dostupni čitavom osoblju, u dovoljnim količinama i uz kvalitetu kojom će se                
jamčiti trenutačna i buduća sigurnost. Od ključne je važnosti osigurati da svi radnici na terenu diljem                
Europe primaju pravednu nagradu za svoj rad tijekom pandemije. Zaraženim osobama također je             
potrebna najbolja moguća liječnička skrb i jamstvo da se COVID-19 smatra profesionalnom bolešću. 

 

Sigurno zapošljavanje osoblja: sustavi zdravstva i socijalne skrbi diljem Europe već su i prije              
pandemije bili pod pritiskom zbog nestašice osoblja. To više nije održivo. Europska komisija             
procjenjuje da će u sljedećem desetljeću doći do dramatične nestašice pružanja zdravstvenih usluga i              
usluga socijalne skrbi ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere. To znači da je potrebno zaposliti i                
zadržati više radnika time da se sektor učini atraktivnijim; povećati kapacitet sustava obrazovanja i              
obuke u zdravstvu i socijalnoj skrbi; i osigurati stalna radna mjesta za mnoge kvalificirane radnike               
zaposlene pod nesigurnim uvjetima kako bi se borilo protiv pandemije. 

 

Veća plaća: zapošljavanje osoba u sustavu zdravstva i socijalne skrbi priječe dugotrajni problemi loše              
plaće i uvjeta rada. Skandalozno je da oni koji se suočavaju s tako ozbiljnim rizicima za svoje zdravlje                  
i koju su predani brizi za bolesne i stare osobe budu tako slabo plaćeni. Kao radnici u sustavu                  
zdravstva i socijalne skrbi, zaslužujemo bolju plaću i uvjete rada, a ne samo jednokratne bonuse za                
borbu protiv bolesti COVID-19. Jačanje kolektivnog pregovaranja i osiguravanje više radnika ključni su             
za postizanje tog cilja. 

 

Kvalitetna skrb za sve: iako rješavanje tih izazova uglavnom ovisi o nacionalnim sustavima             
zdravstva i socijalne skrbi, trebamo jačati suradnju, koordinaciju i potporu na europskoj razini. 
 



Tražimo da EU doprinese povećanju sigurnosti i spremnosti radnika. Iznos sredstava           
financiranja za program EU4health potrebno je vratiti na najmanje 9 milijardi EUR, a u svim               
državama proračuni moraju odgovarati na potrebe naših sustava zdravstva i socijalne skrbi. 
 
Medicinske sestre, liječnici, tehničari zdravstvene njege, osobe koje rade sa starijim osobama i na              
poslovima kućne njege te drugi radnici na terenu mobiliziraju se diljem Europe sa zahtjevima za               
preobrazbom sektora zdravstva i socijalne skrbi. Kao rezultat štednje i nedostatka financijskih            
sredstava, naše bolnice i starački domovi su bili žalosno nespremni za pandemiju. Ne smije biti               
povratka štednji. Došlo je vrijeme da se saslušaju radnici u sektoru zdravstva i socijalne skrbi; ne                
smijemo propustiti ovu priliku. 
 

Vrijeme je za ulaganje u zdravstvo i socijalnu skrb 
 



 


