Vol 1: Broj 3, 7. Srpanj 2005.

Štrajk liječnika

Štrajk liječnika u Hrvatskoj 2005 (1/7)
Borka Cafuk*
*preuzeto iz Liječničkih novina
Ključne riječi: štrajk, liječnički sindikat, kolektivni ugovor
Saga o granskom i strukovnom kolektivnom ugovoru
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i njegov Dodatak  Strukovni
kolektivni ugovor za liječničku i stomatološku djelatnost, potpisani su 8. prosinca 2004. godine, na
radost četiri sindikata i nakon dugih četiriju godina pregovaranja. No, radost je bila kratka vijeka.
Trajala je čitavih 24 sata, a tada su Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske ZSSH
(Samostalni sindikat ZSSH), Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara
(Hrvatski strukovni sindikat MS i MT) i Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinskosocijalnog
osiguranja (Sindikat zdravstva, SZ i MIOH) ustvrdili da su ih grubo prevarili, izmanipulirali i obmanuli
ministar zdravstva i socijalne skrbi prof. dr. Andrija Hebrang i predsjednik Hrvatskog liječničkog
sindikata (HLS) dr. Ivica Babić. Naime, sindikati su ustvrdili da je Hebrang umjesto obećane jedne
odredbe o dodatku za liječničku odgovornost od 10 posto, koju je trebao sadržavati aneks granskog
kolektivnog ugovora (GKU) za zdravstvo, potpisao čitav strukovni kolektivni ugovor (SKU) za liječnike
i stomatologe i prekršio Zakon o radu.

Zaredale su se optužbe na račun HLSa i ministra, tužba sudu, zahtijevanje od Vlade da poništi SKU,
traženje privremene zabrane referenduma… Do zaključenja ovog broja Liječničkih novina (28.
siječnja) krajnja sudbina GKUa i SKUa još uvijek nije poznata. To jest, 27. siječnja je na insistiranje
svih sindikata potpisnika GKUa, osim HLSa, na sastanku s državnim tajnikom za zdravstvo prof. dr.
Velimirom Božikovim dogovoreno da primjena GKUa počinje od 1. siječnja, izjavila je za medije
predsjednica Samostalnog sindikata ZSSH Spomenka Avberšek, pa bi plaće trebale biti povećane od
100 do 300 kuna ovisno o radnom mjestu i stažu. No, Ministarstvo zdravstva i Vlada nisu se
službeno očitovali.

U svakom slučaju, može se pretpostaviti da postoje tri mogućnosti kako će se završiti saga o
ugovorima. Počet će se primjenjivati oba ugovora, ili samo jedan od njih, ili će biti odgođena primjena
oba ugovora, barem dok sud ne donese odluku glede tužbe Samostalnog sindikata ZSSH i Hrvatskog
strukovnog sindikata MS i MT protiv SKUa, ali i u svezi s tužbom "malih" sindikata protiv GKUa.
Dodaci na plaću i uvjete rada
GKU je sklopljen na idućih pet godina, s početkom primjene od 1. siječnja 2005., a prava koja su
njime osigurana "teže" 254 milijuna kuna koje je Vlada osigurala u proračunu za 2005. Zaposleni u
zdravstvu bi sukladno GKUu, a prema uzoru na zaposlene u državnim službama, nakon 20 godina
radnog staža trebali primati plaću višu za između četiri i 20 posto ovisno o godinama provedenim u
službi, te dodatke na uvjete rada s kojima plaće dodatno rastu između pet i 15 posto. Ugovorom se
regulira pravo isplate regresa, dara za djecu u iznosu od 400 kn i božićnice koja bi trebala iznositi
minimum tisuću kuna, te 30 dana godišnjeg odmora.
Dodatak GKUa, Strukovni kolektivni ugovor za liječničku i stomatološku djelatnost, trebao je početi
vrijediti od 15. siječnja. Prema njemu bi liječnici svake godine tijekom idućih šest godina trebali
dobivati 10 posto dodatka na plaću za liječničku odgovornost. Cilj toga je da liječničke plaće, koje sada
zaostaju za 80 posto za plaćama sudaca Prekršajnog suda, dosegnu razinu njihovih plaća u idućih
šest godina.

Ministar Hebrang je nakon potpisivanja ugovora istaknuo kako će dodatak za odgovornost na
liječničke plaće omogućiti ispravljanje dugogodišnjih nepravdi prema liječnicima radi kojih je i došlo do
jednomjesečnog štrajka. Posebnim dodacima na uvjete rada djelomično su, naglasio je ministar,

otklonjene nepravde nastale izmjenama koeficijenata prije četiri godine. Tako bi na uvjete rada
liječnici u hitnoj službi trebali dobiti 10 posto višu plaću, specijalizanti 11 posto, a nezdravstvenom
osoblju plaća bi se trebala povećati za dva posto. Zdravstveni radnici koji rade s oboljelima od AIDSa
trebali bi primati dodatak od pet posto na plaću, a oni koji rade s oboljelima od tuberkuloze 20 posto.
Dodatak za neurokirurgiju i traumatologiju je 15 posto, forenzičku psihijatriju pet posto, patronažu i
vozače hitne službe također pet posto, a medicinske sestre bi trebale imati 1015 posto više plaće.
Dodatno, istaknuo je Hebrang, radnici s 2029 godina staža dobit će četiri posto višu plaću, s 3034
godine staža osam posto, a svi koji su u zdravstvu duže od 35 godina imat će 10 posto višu plaću.
Štoviše, s primjenom GKUa konačno bi edukaciju zaposlenih trebao početi plaćati poslodavac, a bez
suglasnosti sindikata otkaze ne bi mogli dobiti radnici stariji od 50 godina i s 25 godina staža u
djelatnosti zdravstva, trudnice, dojilje, invalidi, roditelji djece s poteškoćama u razvoju, te samohrani
roditelji.
Obmanuti i politički prevareni sindikati
/Sidnikati: "Prevareni smo i izmanipulirani!"
Samo dan nakon potpisivanja GKUa i Dodatka, predstavnici Samostalnog sindikata ZSSH, Hrvatski
strukovni sindikat MS i MT i Sindikat zdravstva, SS i MIOH su ustvrdili da su  izmanipulirani i grubo
politički prevareni jer je ministar zdravstva potpisao SKU s liječnicima.

Sindikati tvrde da se prilikom potpisivanja GKUa nije potpisivao i SKU za liječnike i stomatologe, koji
oni nikada nisu vidjeli, već: "dva lista papira" za koje im je rečeno da se potpisuju u skladu s odlukom
Gospodarskosocijalnog vijeća (GSV). Da je HLS umjesto aneksa potpisao strukovni kolektivni ugovor
sindikati su doznali, kako tvrde, na simpoziju Udruge poslodavaca u zdravstvu gdje je taj dokument
javno prezentiran pa zaključuju da ih je ministar prevario tajno i protuzakonito potpisavši ugovor s
HLSom pod krinkom Dodatka GKUu. Štoviše, sindikati tvrde da je to suprotno zaključku GSVa, a za
taj će "ništavni pravni akt" zatražiti poništenje od suda. Primijeni li se SKU sindikati su izračunali da
bi 2005. godine 11 tisuća liječnika potrošilo većinu od 700 milijuna kuna, odnosno 542 milijuna
kuna, što je 72 milijuna kuna više nego što je u proračunu odvojeno za plaće u zdravstvu, a na
ostalih 50 tisuća zaposlenih išlo bi samo 158 milijuna kuna. Štoviše, sindikati tvrde da bi nakon šest
godina liječničke plaće porasle za 77 posto i bile bi za dvije tisuće veće od plaća sudaca Prekršajnog
suda. Odnosno, za šest bi godina plaća voditelja zdravstvenog odjela bolnice iznosila preko 34 tisuće
kuna, a samo jedno dežurstvo na blagdan plaćalo bi se preko 8.500 kuna bruto, dok bi liječnik
specijalist s 20 godina radnog staža primio gotovo 20 tisuća kuna plaće.
Stoga su sindikati o svemu tome izvijestili premijera Ivu Sanadera i pokušali razgovarati s ministrom
Hebrangom ali, kako ističe predsjednica Samostalnog sindikata ZSSH Spomenka Avberšek, "on je
ustao i udario šakama o stol", a sindikati su ubrzo napustili sastanak. Sindikati su zaključili da je
potpisivanje ugovora između ministra i Babića: "vraćanje duga Babiću za organizaciju liječničkog
štrajka 2003.".
Hebrang: "Pregovori vođeni temeljem odluke GSVa"
Ministar je sve te optužbe odbacio i u priopćenju za javnost izjavio da dodatak nije potpisan
protuzakonito i iza leđa sindikata. Istaknuo je da je pregovarački tim Ministarstva zdravstva
mjesecima vodio pregovore s predstavnicima koje je odredio Ured za socijalno partnerstvo, u dobroj
vjeri da će se ispraviti nepravde prema zaposlenima u zdravstvu koji četiri godine nisu imali kolektivni
ugovor nego su im dodaci na plaće određivani odlukama Vlade, te prema liječnicima čija je plaća
dvostruko manja od plaće županijskog suca. Također, objašnjava ministar u priopćenju, pregovori su
vođeni temeljem odluke GSVa da se nakon GKUa mogu voditi pregovori o specifičnostima unutar
pojedinih djelatnosti. Tada je odlučeno da se vode pregovori s HLSom kao dodatak GKUu.
 Sve smo strogo poštovali i potpisali ugovore po kojima plaća medicinske sestre s 20 godina staža
raste sa sadašnjih 4.423 kune na 4.654 kune uz povećanje dodatka za najopasnije uvjete rada.
Plaća liječnika specijalista s 20 godina staža raste s dosadašnjih 6.953 kune na 7.309 kuna s
povećanjem od 10 posto godišnje kroz šest godina kako bi se kroz to vrijeme plaće približile barem
plaćama prekršajnih sudaca, istaknuo je Hebrang, te dodao da su sredstva za to osigurana
reorganizacijom sustava i povećanjem sredstava za zdravstvo u proračunu i pozvao da se potpisani
ugovori stave na referendum ili da se pristupi razrješavanju nesporazuma.
Sudska tužba i zahtjev za poništenje SKUa
No, Hebrangovo objašnjenje nije sindikate razuvjerilo te su Samostalni sindikat ZSSH i Hrvatski
strukovni sindikat MS i MT podnijeli sudsku tužbu protiv Vlade i HLSa i njome zatražiti poništenje

SKUa za liječnike i stomatologe, te se zaprijetili otkazivanjem potpisanog GKUa.

Ustvrdili su da nemaju ništa protiv povećanja plaća liječnika aneksom već protiv SKUa, koji je mogao
biti potpisan samo uz uvjet da su ga i oni potpisali. GSV je upravo zbog Babićeva sindikata i prijetnji
štrajkom dva puta raspravljao o kolektivnom pregovaranju, no ono je oba puta donijelo isti zaključak
prema kojem prava zaposlenih treba regulirati kroz kolektivne ugovore djelatnosti, a specifičnosti kroz
anekse, te se izjasnilo protiv strukovnih kolektivnih ugovora. Na taj bi se način, mišljenje je GSVa,
onemogućilo usitnjavanje, rascjepkanost i slabljenje sindikata, a istovremeno bi se uvažila
specifičnost u obavljanju pojedinih poslova i djelatnosti. Iako mišljenje i zaključci GSVa nisu
obvezujući, već su za Vladu, sindikate i poslodavce samo savjetodavnog karaktera, logično je da će
njegove odluke, smatraju sindikati, za sve imati i karakter obveze. U protivnom, dogovaranje
socijalnih partnera i Vlade postaje potpuno besmisleno.
Uslijedilo je daljnje zaoštravanje pritisaka sindikata u zdravstvu te Saveza samostalnih sindikata
Hrvatske (SSSH), Matice sindikata javnih službi, Hrvatske udruge sindikata i Sindikata usluga UNI
Cro, koji od Vlade zahtijevaju da povuče SKU uz prijetnju da će zamrznuti sudjelovanje u GSVu.
SKU i liječnike podržao je predsjednik GSVa i Udruge radničkih sindikata Hrvatske (URSH) Boris
Kunst, istaknuvši da pregovori ministra i HLSa nisu bili tajni i da Babić nije dužan nikome polagati
račune. Kunstu se suprotstavio predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever koji drži da
će SKU s liječnicima dovesti do vala zahtjeva za strukovnim ugovorima kojima nikada ne bi bilo kraja.
Kunst je 15. prosinca dao neopozivu ostavku na mjesto predsjednika GSVa ističući: "Ne želim
obnašati funkciju u tijelu koje je degenerik socijalnog partnerstva već 15 godina". Usput je izjavio i
da nije prva osoba koja je glumila fikus te da se ostavku sprema dati već neko vrijeme budući da se
sindikate i socijalno partnerstvo koristi samo za dekorativne potrebe pred Europom. Kunst je još
dodao: "I dalje smatram da su strukovni ugovori budućnost Hrvatske.".
Sol na ranu: Referendum liječnika i stomatologa
Usprkos pobuni sindikata, HLS je najavio da 5. siječnja organizira referendum o prihvaćanju SKUa,
sukladno odredbama Pravilnika o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s
odredbom o doprinosu solidarnosti (NN 188/2003.), koji kaže da svaki kolektivni ugovor koji sadrži
odredbu o doprinosu solidarnosti, a koji plaćaju oni koji nisu članovi sindikata, mora biti prihvaćen na
referendumu.
Ta je objava dodatno razbjesnila Samostalni sindikat ZSSH i Hrvatski strukovni sindikat MS i MT te su
uputili pismo premijeru Sanaderu u kojem stoji: "Odluku o raspisivanju referenduma donosi Odbor za
provođenje referenduma koji imenuju strane potpisnice kolektivnog ugovora. Budući da je Vlada
potpisala navedeni ugovor, tada se bez njene suglasnosti ne može donijeti odluka o raspisivanju
referenduma. Zahtijevamo od Vlade da, ukoliko je supotpisala takvu odluku, istu odmah poništi i
odustane od provedbe referenduma jer isti nije u skladu sa zakonskim propisima.".
U pismu su istaknuli da se od provedbe referenduma za SKU mora odustati dok sud ne donese
pravomoćnu presudu, te da se referendum ne može provesti dok se ne provede referendum za GKU
19. siječnja. Štoviše, naglasili su u pismu, neovisno o valjanosti SKUa njime propisan doprinos
solidarnosti nije sukladan Zakonu o radu (ZOR) i Ustavu. ZOR predviđa uvođenje doprinosa
solidarnosti u postotku od neto plaće radnika dok SKU obvezuje na plaćanje doprinosa u visini od 0,2
posto od glavarine, što znači da država iz proračuna plaća doprinos solidarnosti.
Vlada nalaže prihvaćanje tužbenog zahtjeva
Na sastanku premijera Sanadera sa šest sindikalnih središnjica 29. je prosinca dogovoreno je da će
biti poništen SKU za liječnike i stomatologe. Vlada je na sjednici naložila Državnom odvjetništvu da
prihvati tužbeni zahtjev sindikata za poništenjem SKUa, te da će svi potpisnici GKUa odmah
pristupiti pregovorima o aneksu za liječnike koji će potpisati sva četiri sindikata, a GSV će nastaviti s
radom. Vlada je utemeljila svoju odluku na mišljenju Državnog odvjetništva da je SKU protivan ZOR
u i preporukama GSVa. Sindikati su od Državnog odvjetništva zatražili izricanje privremene mjere do
5. siječnja kako bi na taj način spriječili liječnički referendum.
Usprkos tome, predsjednik HLSa dr. Ivica Babić 3. siječnja poziva liječnike da se odazovu na
referendumu za SKU 5. siječnja. Babić u pozivu ističe da Dodatak GKUu nije poništen i da to može
učiniti samo sud. HLS smatra da izvršna vlast unaprijed upućuje na to kakvu odluku treba donijeti
sudbena vlast te da je to: "nevjerojatna primjena pritiska na pravosuđe i koordinirana akcija protiv
svih vrednota trodiobe vlasti".Vlada, ističe se u priopćenju za javnost, očito nije vodila računa i o

odredbama Kaznenog zakona glede kaznenog dijela prisile prema pravosudnom dužnosniku, već
postupa kao da je sud donio odluku i daje naputke za nastavak pregovora o aneksu. HLS upozorava i
na dopis ministrici pravosuđa Vesni ŠkareOžbolt 28. prosinca koji su uputili Samostalni sindikat
ZSSH i Hrvatski strukovni sindikat MS i MT i njime od nje tražili da pritiskom na sudbenu vlast ishodi
privremenu mjeru zabrane referenduma.
 Drugim riječima, ne samo da se traži od izvršne vlasti da "požuri" sudbenu vlast, već se isto traži u
navodnom postupku u kojem je ta ista izvršna vlast jedna od strana u postupku i to tužena strana.
Dakle, traži se da ministrica naloži sudu donošenje privremene mjere protiv sebe same i Vlade RH čiji
je član, ističe Babić u priopćenju.
HLS je o pokušajima utjecaja na rad pravosudnih dužnosnika, kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o
trodiobi vlasti i temeljnim ljudskim pravima obavijestio Općinski sud u Zagrebu, Odbor za pravosuđe
Hrvatskog Sabora, Hrvatsku udrugu sudaca i Hrvatski helsinški odbor.
I Hrvatska liječnička komora je pozvala liječnike da izađu na referendum, te ustvrdila da zbivanja
koja su u pokrenuli sindikati u zdravstvu, a podržala Vlada, te nastojanja sindikata da se od ministrice
pravosuđa ishodi privremena mjera zabrane referenduma, ne odgovaraju demokratskim načelima.
"Za" 99,9 posto liječnika
Zagrebački Općinski sud odbio je zahtjev dvaju sindikata za privremenom zabranom održavanja
referenduma liječnika i stomatologa o SKUu, pa je referendum održan 5. siječnja kako je i
najavljeno, premda ga je Vlada unaprijed proglasila nevažećim i neobavezujućim, a MZ se povuklo iz
Odbora za provođenje referenduma.
Na konferenciji za novinare 7. siječnja Babić ističe da je za referendum glasalo 99,9 posto liječnika i
stomatologa, od ukupno 85 posto koliko ih je pristupilo referendumu, te ga je proglasio važećim. Iako
je zainteresiran za mirno rješenje spora, ukoliko bude potrebno, najavio je Babić, HLS će iskoristiti
sva dopuštena sredstva i boriti se za prava liječnika, pa i štrajkom, ali ovoga puta svih liječnika u
Hrvatskoj.
Babić je naglasio da je dodatak GKUa trebao riješiti sva pitanja koja se odnose na liječničku i
stomatološku djelatnost, a ne samo dodatak za odgovornost.
 Nije nam osnovni prioritet bio povećanje plaća već i pitanje edukacije, kadrovsko ekipiranje, zaštita
na radu i drugo, kao što je to obveza poslodavca da osigura mogućnost da liječnici unutar pola sata
odmora i za svoje novce po tržišnim cijenama mogu pojesti topli obrok. A, ne kako sindikati ističu da
će nam poslodavac platiti topli obrok. To što drugi sindikati koji su pregovarali nisu znali koji su
problemi njihovih članova, nije kriv HLS. Svoje grijehe i previde drugi sindikalni lideri nastoje rješavati
na pogrešan način. Pregovarački odbor sindikata iskazao je veći konflikt interesa u odnosu na nas
nego Vlada kao socijalni partner i to je razlog zašto se čitavo vrijeme događaju nesporazumi. Nikome
ne osporavamo prava ali tražimo pravo liječnika na autonomno ugovaranje specifičnosti vezanih za
njihove probleme, istaknuo je Babić, te dodao da sve to stvara loše međuljudske odnose koji za
posljedicu mogu imati lošiju kvalitetu zdravstvene zaštite i da je u medijima ostalo nezapaženo da je
HLS jedini sindikat koji je ugovorio da liječniku koji svojom krivnjom u opsegu i kvaliteti ne obavlja
svoj zadatak ne pripada pravo na sva povećanja.
Prema ugovoru, zaključio je Babić, povećanja plaća nisu tako
sindikati. Liječnik specijalist u bolnici s 20 godina staža trebao
7.309,43 kune, specijalizant 6.257, medicinska sestra u bolnici
pripravnik 3.900 kuna. To znači da će specijalist dobiti svega 355
medicinska sestra 221,52.

megalomanska kako tvrde ostali
bi nakon povećanja imati plaću
4.645, a glavna sestra i liječnik
kuna povećanja osnovne plaće, a

Istog je dana konferenciju za novinare održalo i osam najjačih sindikata URSHa, koji okupljaju oko
30 tisuća članova, i zatražilo sklapanje strukovnih kolektivnih ugovora jer niti jedan hrvatski propis ili
zakon ne brani strukovno kolektivno pregovaranje. Sindikati policije, carine, pravosudne policije,
porezne uprave, zaposlenika zatvorskog sustava, fizioterapeuta, radnika Hitne pomoći i HLSa zatražili
su od premijera Sanadera hitan sastanak u roku od 10 dana. Ne dogodi li se to, sindikati najavljuju
prosvjede na Markovu trgu i ostale sindikalne pritiske.
Sindikati tvrde: HLS i Božikov opstruiraju GKU!
Sindikat zdravstva, SS i MIOH, Hrvatski strukovni sindikat MS i MT te Savez samostalnih sindikata
Hrvatske (SSSH) 12. siječnja od Vlade i premijera Sanadera zahtijevaju smjenu državnog tajnika za

zdravstvo prof. dr. Velimira Božikova zbog, kako tvrde, opstrukcije Vladine odluke o poništenju SKUa.
Sindikati ističu da ih Božikov i Babić ucjenjuju da prihvate sadržaj SKUa jer će u suprotnom
opstruirati referendum o GKUu 19. siječnja.
HLS: GKU je nezakonit jer ga nisu potpisali "mali" sindikati
Državni tajnik odbacuje te tvrdnje i ističe da čini sve kako bi se referendum održao i realizirali
zaključci Vlade.
HLS 14. siječnja poziva liječnike i stomatologe da ne sudjeluju u referendumu za GKU 19. siječnja jer
ne donosi cjelovito rješenje za liječnike, a pozivu se pridružuje i Hrvatski liječnički zbor. U priopćenju
za javnost HLS, a podržava ga URSH, ističe da je GKU nezakonit jer se u njemu nalazi odredba o
doprinosu solidarnosti, te zato što nije ponuđen na potpis i "malim" sindikatima koji nisu imali
predstavnike u pregovaračkom odboru. Na preporuku državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva,
rada i socijalne skrbi Vere Babić predlaže se potpisivanje aneksa kojim se taj propust otklanja i po
kojem svi sudionici, a ne samo potpisnici, imaju pravo na postotak od doprinosa solidarnosti.
Samostalni sindikat ZSSH i Strukovni sindikat MS i MT, stoji u priopćenju, protive se SKUu isključivo
zbog novca i osobnog probitka. Zbog izjava da HLS opstruira referendum o GKUu i pokušava
legalizirati nezakonit SKU, sindikat najavljuje pokretanje kaznenog postupka protiv predsjednice
SSSH Vesne Dejanović i predsjednice Samostalnog sindikata ZSSH Spomenke Avberšek jer šire lažne
i uznemirujuće glasine.
Javlja se i sedam "malih" sindikata zdravstvu, to jest oni sindikati koji nisu sudjelovali u pregovorima
već su u njihovo ime pregovarali i ugovor potpisali predstavnici četiriju "velikih" sindikata, i podnose
sudsku tužbu protiv GKUa koji smatraju protuzakonitim jer ga nisu potpisali svi sindikati u
zdravstvu. Također i referendum o GKUu ocjenjuju protuzakonitim.
GKU podržalo više od 32 tisuće radnika
Referendum o GKUu proveden je 19. siječnja u 174 zdravstvene ustanove i u HZZOu. Na
referendum je izašlo 34.608 radnika, to jest 60,38 posto ukupnog broja radnika u zdravstvu, a za
GKU je glasovalo 32.537 pa predstavnici Samostalnog sindikata ZSSH i Strukovnog sindikata MS i MT
izjavljuju kako je referendum potpuno uspio.
GSV upućuje dopis u kojem stoji da se Zapisnik o proglašenju rezultata referenduma za liječnike ne
prihvaća. Naime, dopredsjednik GSVa Gjuro Popijač izvještava socijalne partnere da liječnički
referendum nije u skladu s Pravilnikom o provođenju referenduma jer Vlada nije imenovala svoje
predstavnike u pododbore, a predstavnik Vlade odbio je potpisati i Zapisnik o proglašenju rezultata
referenduma. S druge strane, potpisom potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor GSV prihvaća zapisnik
kojim je potvrđena pravovaljanost referenduma o GKUa i sindikati očekuju povećanje plaća u skladu
s njime.
Uznemirena zbivanjima 24. siječnja oglašava se u javnosti i Udruga hrvatskih pacijenata pozvavši sve
zdravstvene djelatnike da se konačno prestanu baviti sami sobom i svojim plaćama, te da im pacijenti
budu na prvom mjestu. Udruga je istaknula i da ne postoji ekonomska logika po kojoj bi se plaće
liječnicima povećavale kada HZZO posluje s gubitkom, a promjene zakona i polica zdravstvenog
osiguranja vode k tome da se sve više zdravstvenih usluga naplaćuje pacijentima.
Sporni Sporazum
O svim zbivanjima oko GKUa i SKUa predsjednik Hrvatske liječničke komore prim. dr. Hrvoje Minigo
kaže da ne može shvatiti da liječnicima sudbinu kroje osobe koje same nisu liječnici.
 Osjećam se isto kao i da imam radnu obvezu, čak i gore. Žalosno je da ne postoji shvaćanje da će
hrvatski liječnici, kada uđemo u Europsku Uniju, otići u druge zemlje s boljim uvjetima rada i
plaćama. Svi zdravstveni djelatnici moraju biti dobro plaćeni jer je to odgovoran i težak posao. Mora
postojati razlika jer se zna tko su glavni nositelji zdravstvene usluge, no neki to očito ne shvaćaju,
zaključuje Minigo.
Iako je HLK podržala izlazak liječnika na referendum o SKUa, spornim smatra Sporazum koji je
potpisan između Vlade i sindikata, sklopljen u okviru potpisanih ugovora, a uređuje pitanje plaće
radnika kod zakupaca radi njihove radno pravne zaštite (više o tome u članku o konferenciji za
novinare koju je HLK održala 21. siječnja). Tim posebnim Sporazumom utvrđeno je da se odredbe
granskog kolektivnog ugovora primjenjuju i na medicinske sestre u zakupu jer su one do sada bile,
kako tvrde sindikati, prepuštene samovolji poslodavaca.

