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INOZEMNE FATURETE

Hrvatski liječnici vikendom u EU-u zarade 12.000 kn
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Mala Kapela
09:26 Ured bivšeg premijera Ive Sanadera
prodaju za 5,7 mil. kn
08:05 Zlatko Gall: Krah svih iluzija

23:28 I NATO će marširati u Zagrebu

22:47 Smrt na Zavodu za zapošljavanje
stigla 800 ljudi

Premda je, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 928 liječnika zatražilo dozvolu za rad u inozemstvu, u
Hrvatskoj liječničkoj komori procjenjuju da je samo njih 200-tinjak do sada dalo otkaz i otišlo raditi u neku
drugu državu.
Jasno je da se na trajni odlazak iz Hrvatske, unatoč primamljivoj zaradi, nije lako odlučiti, no zato povremeni
rad u inozemnim bolnicama i ambulantama ne traži donošenje važne, životne odluke.
I upravo se na takve povremene angažmane tijekom vikenda ili godišnjih odmora, u zamjenu za visoke
dnevnice, odlučuje sve veći broj hrvatskih liječnika, i to uglavnom onih iz Istre i sjeverne Hrvatske.
Liječnici iz Istre, primjerice, vikendom odlaze dežurati u Italiju, umjesto tamošnjih liječnika, a oni iz sjevernog
dijela države najčešće se odlučuju za Austriju. Poznato je i da oftalmolozi iz nekih zagrebačkih bolnica
odlaze na vikend faturete čak i u Londonu. U petak poslije podne sjedaju na avion, tijekom subote i nedjelje u
londonskim bolnicama odrađuju nekoliko desetaka operacija očne mrene i u ponedjeljak ujutro ponovno su na
svom radnom mjestu. Liječnici iz Splita, kako doznajemo, barem za sada ne odlaze u zapadnoeuropske
države, već oni koji prakticiraju rad u inozemstvu odlaze u bolnice u susjednoj BiH, konkretno u Livno i
Mostar.
Angažman naših liječnika u drugim državama EU-a odgovara i jednoj i drugoj strani - inozemne bolnice
regrutiranjem kadra iz Hrvatske popunjavaju svoje kadrovske rupe, a hrvatski specijalisti, žrtvujući slobodno
vrijeme, popunjavaju svoj kućni proračun. Liječnik koji se odluči na takav angažman sam može odlučiti koliko
će i gdje raditi i ovisno o tome, kao i o iskustvu i specijalizaciji, ovisit će njegov inozemni honorar. Prosječna
se zarada kreće oko 100 eura po satu, što znači da se za uspješno dogovoreni radni vikend, sa po osam sati
rada u subotu i nedjelju, može zaraditi i do 12 tisuća kuna.
Hrvatskim liječnicima za takve inozemne faturete ne treba odobrenje poslodavca niti posebne dozvole jer im
zakonodavstvo EU-a omogućuje povremeni rad u drugim državama s licencom matične države iz koje dolaze.
No, s obzirom na poznatu činjenicu o nezadovoljstvu domaćih liječnika, realno je očekivati kako će ovakve

faturete i dalje prakticirati, kao što se nastaviti i trajni odlazak liječnika iz Hrvatske. I to posebice jer ih
primaljivim inozemnim ponudama bombardiraju strane agencije, među kojima su najaktivnije poljska
Paragona, španjolska MediCarrera i irska Locumotion koje surađuju s velikim brojem zapadnoeuropskih
bolnica i ambulanti.
Uz anesteziologe, posebno su traženi specijalisti kirurških struka, ali i obiteljski liječnici, a agencije ih
uglavnom kontaktiraju samoinicijativno, nakon što su njihove podatke pronašli na svjetskoj poslovnoj
društvenoj mreži LinkedIn.
(Ne)moralna ponuda
Specijalist iz Dalmacije, kojemu također stalno stižu mailovi raznih agencija, kaže nam kako mu nude
poslove u Švedskoj, Norveškoj i Irskoj, no on, barem za sada, ostaje u Hrvatskoj.
- Ali, agencije ne odustaju, šalju mailove i dalje. A ponude su, uistinu, primamljive. Za odlazak u Švedsku
organiziraju, primjerice, besplatno učenje švedskog jezika, i uz to besplatni smještaj i hranu te džeparac od
700 eura mjesečno dok traje tečaj jezika.
Nude i pomoć u pronalaženju stana ili kuće, vrtića ili škole za dijete, te zapošljavanju supružnika. Prvih šest
mjeseci do godinu dana imao bih plaću oko 50 tisuća švedskih kruna, što je oko 5300 eura, a nakon toga
mogao bih dosegnuti i 70 tisuća kruna, odnosno 7500 eura – kazuje nam liječnik.
DIVNA ZENIĆ RAK

Traže se kirurzi, anesteziolozi...
Iz Hrvatske liječnike komore napominju kako dozvole za rad u inozemstvu podjednako traže liječnici i
liječnice, a najčešće se radi o anesteziolozima, radiolozima, kirurzima i ginekolozima, prosječne dobi 39
godina.
Šezdeset posto njih su bolnički doktori, a samo 11 posto liječnici obiteljske medicine i hitne službe, koji se
manje odlučuju za odlazak. No, u Komori potvrđuju kako Hrvatsku napuštaju i nezaposleni liječnici i oni bez
specijalizacije.

Vezani članci iz rubrike
23.03.2015. Nedostaje nam čak četiri tisuće
liječnika
28.02.2015. Njemački liječnik ima 4000 eura i
ne može štedjeti

Na godišnjem ‘ulove’ 7000 €

20.02.2015. Čak 923 hrvatska liječnika
zatražila odlazak u inozemstvo

Uz to što u inozemstvu rade vikendom, hrvatski liječnici znaju koristiti i godišnje odmore za dodatnu zaradu.
Anesteziolozi odlaze u Norvešku, Švedsku i Švicarsku, gdje u mjesec dana, dok su u Hrvatskoj na
godišnjem, mogu zaraditi šest do sedam tisuća eura.

20.01.2015. 3000 liječnika: Zašto tajite kamo
ide naših 15 milijuna kn?

Iako tako ne krše ni jedan zakon, liječnici ne žele javno govoriti o svojim inozemnim iskustvima, pogotovo
što je i dr. Hrvoje Minigo, predsjednik Hrvatske liječničke komore, nakon što se doznalo za operacije mrene
u Londonu, potvrdio kako su ovakvi radni izleti liječnika po Europi loši za hrvatski zdravstveni sustav jer se

30.10.2014. Liječnike muče ucjene i mobing

02.09.2014. Liječnici i suci uvrijeđeni zbog
napisa o visokim plaćama

liječnik koji vikend ili godišnji odmor provede radeći u stranoj zemlji ne može vratiti na svoj posao odmoran.

10.08.2014. Liječnici počine tisuću
pogrešaka godišnje
30.07.2014. Za dopunski rad liječniku ne
treba dozvola ministra
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LCD TV od 899,00 kn pa dalje
Nova televizija i nogometno prvenstvo. Ljubav na
prvi pogled!
www.je ftinije .hr

Riješite se boli u rukama
rješenje: prof. dr. sc. Ranko Bilić vrhunski ortoped
za šaku, rame i lakat
www.bilicvisio n.hr

14.07.2014. Udruge liječnika protiv Zakona o
reprezentativnosti
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Używaj Google
AdWords
Docieraj do właściwych
klientów Wykorzystaj
promocyjne 200 zł

03.07.2014. U godinu dana 91 liječnik otišao
iz Hrvatske
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Auto Hladnjak Centar - Sesvete
Auto hladnjaci za sve vrste vozila Garancija
kvalitete 2 g. (ISO TS 16949)
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HRVATSKA DOBILA SPOR
'Istraga ubojstava tijekom
agresije 1991. bila je
učinkovita'
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Kolinda zove Milanovića i

Karam arka na Pantovčak na
sastanak
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DEMON POHLEPE

Kalifornija bira 'najružniji vrt'
Lk 12, 13-21
Dugi betonski zid, a iza njega geto

Piše: fra Anđelko Domazet
Žudite li stalno stjecati još više i više? Želite li više novaca ili materijalnih dobara? Ukratko, jeste li pohlepni? Kad
spomenemo da se naše ponašanje može okarakterizirati kao pohlepno, mnogi od nas teško će priznati da su ipak
pretjerali želeći uvijek više no što imamo.
Isus u današnjemu evanđelju kaže: 'Klonite se i čuvajte svake pohlepe!' Zašto se pohlepa smatra lošom? Je li pohlepa
doista izvor iz kojega izviru svi ostali grijesi? Je li pohlepa sama po sebi uništava vrlinu i dobro?

Uzaludan Tsiprasov izlet u Moskvu
Kom e pripada Nil?
Netanjahu u diplom atskoj slijepoj ulici

U duhovnoj tradiciji čovječanstva imamo mnoštvo tekstova koji jednodušno upozoravaju na opasnost pohlepe.
Spomenimo samo najpoznatiji primjer, a to je učenje Bude, koji je pohlepu, mržnju i iluziju nazivao 'trima otrovima' i glavnim
preprekama ispravnom životu. Filozof Nietzsche je rekao da je za osvajanje vlasti potrebno tri stvari: pohlepa, zavist i
mržnja, i to tim redoslijedom. U kršćanskoj tradiciji pohlepa se također vidi kao matrica, korijen svih ostalih grijeha. Radix
omnium malorum avaritia, (Korijen svega zla je pohlepa) poručio je sv. Pavao ranoj Crkvi (Tim 6, 10). Mi to prevodimo
podosta netočno: "Ljubav prema novcu korijen je svega zla".
"Počivaj, jedi, pij, uživaj!" Tako bogati čovjek kaže sebi. Posljedica takvog stila života i razmišljanja nije samo hedonizam,
nego suprotstavljanje između onoga "koji sebi zgrće blago na zemlji" i onoga koji se "bogati u Bogu". Na jednom drugom
mjestu Isus slično kaže: "Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizuju i gdje ga kradljivci potkopavaju i
kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkopavaju niti kradu. Doista,
gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce". (Mt 6, 19-21)
Mnogi društveni analitičari u dijagnozi današnjeg društva vide pohlepu kao najveće zlo koje ugrožava budućnost
čovječanstva. Plodovi pohlepe su bolesne ambicije, škrtost, neumjerenost u kupovanju i trošenju, nesposobnost da
dijelimo, podčinjavanje drugih našim nagonima i željama. Pohlepa na području seksualnosti naziva se bludnost. Na
području hrane i pića, to je neumjerenost. Pohlepan um nikada nije miran. Postoji pohlepa za vlašću, za popularnošću, i sl.
Pohlepa je temelj većine naših navezanosti i negativnih emocija. Pohlepa je bit životnog stava kojemu je osnovni pojam 'ja'
i 'moje'. Pohlepni su ljudi poput jame bez dna. Što više imaju, to više žele, a ipak nisu nikada zadovoljni.
U osnovi je pohlepe velika nesigurnost i pogrešno uvjerenje o tome što je izvor naše sigurnosti. Mnogi sigurnost traže u
izvanjskim stvarima. Jedina istinska i trajna sigurnost nalazi se u Bogu, jer jedino on zna što nam je potrebno kako bismo
učili i napredovali. Kao i druge negativne emocije ili loše navike (poroci, grijesi) i demon pohlepe treba zamijeniti nečim
pozitivnim.
Što je suprotnost pohlepi? Darežljivost, spremnost na dijeljenje, briga za druge. Napetosti koje stvara pohlepa liječi stav
koji Isus opisuje kada govori o pticama nebeskim i ljiljanima poljskim (Mt 6, 19-34). Takav nutarnji stav je neophodan za
onoga tko teži duhovnim ciljevima. U Govoru na gori Isus jasno kaže: 'Tražite najprije Kraljevstvo Božje i njegovu
pravednost'. Isus jasno kaže što se ovdje misli pod pohlepom: da čovjek smisao svoga života vidi u onome što posjeduje!
Kada ljudi postanu žrtve takve zablude – da je smisao života u posjedovanju – razaraju se međuljudski i obiteljski odnosi.
Svima nama je bliska ta opasnost da se više brinemo i trudimo oko osiguranja našega života i materijalnih posjeda, nego
oko bogatstva vlastitoga srca.
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