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Poštovani gospodine Plenkoviću!
Ponajprije treba izraziti pohvale nadležnim službama i pojedincima vezano za
epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronovirusa (2019nCov). Smirenost,
staloženost, stručnost i uravnoteženost tih ljudi pri njihovom javnom obraćanju (na čelu sa
prof. dr. sc., Alemkom Markotić, ravnateljicom Klinike za infektivne bolesti „dr. Fran
Mihaljević“, doc. dr. sc. Krunoslavom Capakom, ravnateljem HZJZ-a i ministrom
zdravstva, prof. dr. sc. Vilijem Berošem), ulijevaju nužno povjerenje i sigurnost. To je u
ovim trenutcima silno važno kako bi se izbjegla moguća panika, a istovremeno i
posvijestilo građanima kako je stanje ozbiljno i ne smije ga se bagatelizirati. Uz to, treba
pohvaliti i HZZO koji je maksimalno pojednostavio postupke vezane za samoizolaciju i
ostvarenje prava naknade plaće od strane HZZ-a za vrijeme trajanja samoizolacije.
No, problem nastaje u visini iznosa naknade. Znamo kako su pravo na naknadu i
iznos uređeni u skladu sa odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, no
mjesečni iznos 4.257,28 kuna, kao osnovica za izračun naknade plaće za dane provedene u
samoizolaciji, je prenizak i demotivirajući i hitno ga treba povećati. Građane treba nužno
motivirati da u slučaju sumnje na izloženost koronavirusu ostanu kod kuće, u izolaciji, u
skladu s preporukama nadležnih službi. Taj ostanak kod kuće u samoizolaciji ne smije biti
doživljen kao kazna, a nizak iznos naknade za vrijeme preporučene samoizolacije to
svakako jest. Ni u jednom trenutku ne dovodeći u sumnju odgovornost naših građana prema
svojoj okolini i drugim ljudima, odnosno da bi neki zbog iznosa naknade nešto mogli
prešutjeti ili „još malo sačekati“ prije nego li se odluče prijaviti nadležnim službama,
želimo naglasiti kako je iznos spomenute naknade nužno povećati do razine stopostotne
naknade plaće za to razdoblje samoizolacije, kao da je riječ o naknadi zbog ozljede na radu.
Svjesni smo neizvjesnosti razdoblja u kojem će zaraza i opasnost od nje trajati, kao i
nepoznate brojke ljudi koji bi tom mjerom mogli biti zahvaćeni te udara na državni
proračun zbog šteta u gospodarstvu i povećanih izdataka za zdravstvo zbog nastale situacije,
no u ovom vremenu to bi povećanje naknade svakako bio dobrodošao i nužan postupak
vlasti za koji vjerujemo da bi ga poduprli i oporba i cijela javnost. Donošenje takve izmjene
Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju hitnim postupkom ne bi bilo politikantski,
nego domoljuban čin, a u Hrvatskome bi saboru, uvjereni smo, dobilo jednoglasnu potporu,
neovisno tko pripada vlasti, a tko oporbi.
Stoga, molimo i tražimo da Vlada RH hitno pokrene postupak za hitno donošenje
izmjena spomenutog Zakona.
S poštovanjem

Na znanje:
- ministar financija, gosp. Zdravko Marić
- sredstva javnog priopćavanja

