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Ispravak netočne informacije objavljene 07. veljače 2017. na portalu Index.hr

Poštovana gospođo Hudika,

obraćamo Vam se ovim dopisom potaknuti nedavnim medijskim istupom liječnice Marine
Lichter Štajduhar iz zagrebačkog Doma zdravlja u Runjaninovoj, a vezano uz njen stav
istaknut u naslovu: „Naša poznata pedijatrica odbija liječiti djecu koju roditelji ne žele cijepiti,
za Index je objasnila zašto“, objavljenog na portalu www.index.hr, konkretno na poveznici:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/nasa-poznata-pedijatrica-odbija-lijeciti-djecu-koju-roditeljine-zele-cijepiti-neka-idu-drugima/949034.aspx, dana 07. veljače 2017. (dalje u tekstu:
Članak).

Iako nije moguće „ispravljati“ nečiji osobni stav, stav postaje javan trenutkom iznošenja istog
u javnost. Naročito ako je nečiji stav u suprotnosti s važećim propisima Republike Hrvatske.
Kao glavna urednica, u skladu sa člankom 24., stavkom 2. Zakona o medijima (NN br. 59/04,
84/11, 81/13) (dalje u tekstu: ZM), odgovorni ste za sve objavljene informacije, uključujući
uredničku obradu objavljene informacije, konkretno izbora naslova i podnaslova Članka.
Sukladno čl. 40., st. 1. ZM, zahtijevamo da bez naknade objavite ispravak netočne i
nezakonite informacije čijom objavom su povrijeđena prava i interesi pacijenata u Republici
Hrvatskoj, a koje zastupa Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata (dalje: HUZPPP).
Građanska inicijativa „Cijepljenje – pravo izbora“ pet je godina radila na pitanju ukidanja
zakonske obveze cijepljenja uz podršku Stručnog vijeća HUZPPP-a.
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Bez naše izričite suglasnosti ne smijete ispravak objaviti u izmijenjenom obliku ili ga objaviti
među reagiranjima ili pismima čitatelja, sve sukladno čl. 41., st. 1. ZM.
Napominjemo da ste ispravak koji navodimo između zvjezdica (*****) dužni:
 objaviti bez promjena i dopuna na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena
informacija na koju se ispravak odnosi (čl. 41., st. 1. ZM);
 objaviti na način da je iz naslova vidljivo da se radi o ispravku (čl. 41., st. 1. ZM);
 objaviti u prvom, a ako stigne prekasno, u drugom izdanju, medija nakon primitka
ispravka (čl. 42., st. 2. ZM);
 označiti i povezati linkom, kao i članak na koji se ispravak odnosi (čl. 41., st. 4. ZM).
*****
Kad nadležni liječnik ili ustanova preporučuje neki medicinski postupak, dužan je pacijentu
(korisniku zdravstvene usluge) dati cjelovitu, potpunu i objektivnu informaciju o postupku koji
je u pitanju. Obzirom da u slučaju cijepljenja to nije slučaj, smatramo svojom dužnošću na
ovaj način obavijestiti javnost kako je u Republici Hrvatskoj sustav zdravstva javan, što znači
da je otvoren za sve osiguranike obveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na njihovu
dob, spol, vjeru, nacionalnost, ali i bez obzira na njihovo zdravstveno stanje – znači: bolesni i
zdravi, cijepljeni i necijepljeni.
Liječnici koji rade u takvom sustavu obvezni su pridržavati se zakona i pružati zdravstvenu
skrb svim pacijentima, a ne birati koga će liječiti na temelju svojih osobnih stavova i
uvjerenja. Zar je moguće da liječnica iz javnog zdravstva i k tome još pedijatrica koja je
odgovorna za zdravlje jedne od najranjivije skupine u populaciji - djece, odbija primati
pacijente jer nisu cijepljeni?
Naime, niti jedan propis ne dopušta liječniku mogućnost odbijanja liječenja
necijepljenih pacijenata.
Cijepljenje se navodi kao jedno od prava koja pacijenti mogu ostvariti. Nije li zadatak liječnika
upoznati i educirati pacijente o medicinskom postupku, a ne a priori odbaciti mogućnost
liječenja bilo kojeg osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja?
Posebno je zabrinjavajuće što liječnica, a s njom i novinarka te urednica, potiču i pozivaju
druge liječnike na grubo kršenje ustavnih odredbi, pozitivnih međunarodnih ugovora, zakona
i podzakonskih propisa Republike Hrvatske:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01,
55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
2. Opća deklaracija o ljudskim pravima (NN-MU br. 12/09),
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN-MU br. 18/97, 6/99,
14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10),
4. Konvencija o pravima djeteta, čija je Hrvatska član na temelju notifikacije o sukcesiji
(NN-MU br. 12/93),
5. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene
biologije i medicine – Konvencija Oviedo (NN-MU, br. 13/03),
6. Povelja o temeljnim pravima Europske unije (2010/C 83/02),
7. Zakon o liječništvu (NN br. 121/03, 117/08),
8. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13),
9. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,
12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16),
10. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN br. 169/04, 37/08),
11. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08, 112/12),
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12. Kodeks medicinske etike i deontologije (NN br. 55/08, 139/15) (dalje: Kodeks),
13. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene
zaštite (NN br. 147/14, 17/15, 41/15),
14. Mišljenje Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora,
broj 17/12, od 4. siječnja 2012., citiramo:
a. „1. Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom
etikom.“ te
b. „2. Liječnik ima pravo odbiti prisilno cijepljenje pozivajući se na priziv savjesti.“
Kodeks propisuje da će liječnik pružati liječničku pomoć jednako svim pacijentima. Protiv
liječnice Marine Lichter Štajduhar trebao bi se pokrenuti disciplinski postupak zbog povrede
Kodeksa, čije poštivanje je obvezno za sve liječnike.
Konačno, ukoliko se dokaže da je liječnica Lichter Štajduhar u svojoj liječničkoj praksi
ograničavala ili uvjetovala osobama pravo na zdravstvenu uslugu na temelju razlike u
zdravstvenom stanju, upozoravamo kako može odgovarati kaznom zatvora do tri godine, i to
za kazneno djelo povrede ravnopravnosti iz članka 125. Kaznenog zakona (NN br. 125/11,
144/12, 56/15, 61/15).
*****
Kako je svima u interesu mirno rješenje nastale situacije, molimo Vas da postupite prema
svojoj zakonskoj obvezi objave ispravka u propisanoj formi.
Ukoliko u naprijed navedenom roku (u prvom ili, eventualno, u drugom izdanju medija nakon
primitka ispravka) ne udovoljite našem zahtjevu za objavom ispravka, bit ćemo prisiljeni
protiv Vas, kao glavne i odgovorne urednice online portala Index.hr, pokrenuti odgovarajuće
sudske postupke, sukladno čl. 46., st. 1. ZM.
S poštovanjem,
mr. sc. Đula Rušinović Sunara, dr. med.,
glasnogovornica i predsjednica Stručnog vijeća
Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata,
u sklopu koje djeluje
Građanska inicijativa „Cijepljenje – pravo izbora“
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