UDRUGA HRVATSKIH PACIJENATA (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati na: Kopernikova 3), 10000 Zagreb
E-mail: marijodrlje1@gmail.com Mob: 091 1877 654
Možete nas pratiti na stranici: udrugahrvatskihpacijenata.hr i na fb
Načelo solidarnosti u SJZS mora osigurati pravo na liječenje na zlatnom standardu u trenutku potrebe
svima, a ne samo njima

- Predsjedniku Hrvatskog sabora
- Predsjednici Republike Hrvatske
- Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
- Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
- Ministarstvu zdravstva
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
- Hrvatskoj liječničkoj komori
- Hrvatskom liječničkom zboru
- KOHOM-u, HUBOL-u
- Samostalnom sindikatu zdrav. i socijalne skrbi Hrvatske
- Medijima
Čast nam je pozivati Vas na obilježavanja 7. 4.- svjetskog Dana zdravlja i Dana borbe protiv
privatizacije i komercijalizacije zdravstvene i socijalne zaštite u organizaciji Udruge hrvatskih
pacijenata, Fonda Hipokrat, a uz podršku Hrvatske udruge leukemija i limfoma Zagreb, Hrvatske
udruge dentalnih tehničara, udruge Nada, Crvenog križa grada Zagreba, Hrvatskog pokreta za
prava pacijenata (prof.dr,sc Mirko Štifanić) iz Rijeke i portala www. najdoktor.com što će se održati

u četvrtak 5. travnja 2018. u 13. sati
u zgradi Crvenog Križa, Ilica 223, Zagreb
O značenju i važnosti solidarnog javnog zdravstvenog sustava (SJZS) govorit će organizatori.
Zatim smo rezervirali vrijeme za prikaz stavova i razmišljanja o očuvanju i razvoja javnog
zdravstva onih koji se odazovu iz naslova, Ministar zdravstva,oporba itd.
Na Konferenciji ćemo iznijeti koga smo sve pozvali u nadi da će prepoznati ( brigu za budućnost
SJZS nas oboljelih, običnih smrtnika) ovaj naš vapaj i u nekoliko rečenica, danas javno iznijete
kako planiraju spasiti i ojačati solidarni javni zdravstveni sustav i na taj način vratiti nadu
osiromašenom Hrvatskom puku u bolje sutra.
Pozivamo staleške udruge i sindikate da nam se pridruže i javno osiromašenom hrvatskom puku
(Hrvatska je druga najsiromašnija zemlja u EU) kažete kako planirate za spasiti i ojačati opće
dobro solidarni javni zdravstveni sustav.
Svi Vi koji podržavate SJZS danas ste dobrodošli i hvala Vam.
Želja nam je potaknuti društvo na manje pohlepe i sebičnosti nekih lobista u SJZS a više
solidarnosti, humanosti, plemenitosti u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu koji nema
alternativu.
Za nas, Čovjek i njegovo zdravlje su najveća vrijednost našeg društva i oboljeli mora biti u središtu
svakog odlučivanja politike i zdravstvenih vlasti.
U dobroj vjeri
S
poštovanjem
U Zagrebu 5. 4. 2018.

Marijo Drlje, dipl. oec

