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Štrajk liječnika

Štrajk liječnika u Hrvatskoj 2005 (2/7)
Borka Cafuk*
*preuzeto iz Liječničkih novina
Ključne riječi: liječnici, štrajk, kolektivni ugovor
Strukovni kolektivni ugovor i štrajk
Komora: nužna je hitna revizija i odgoda primjene GKUa!

Situacija nastala primjenom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
(GKU) i neprimjenjivanjem njegova Dodatka  Strukovnog ugovora za liječničku i stomatološku
djelatnost, najblaže rečeno nepovoljna je za liječnike.

Situacija nastala primjenom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
(GKU) i neprimjenjivanjem njegova Dodatka  Strukovnog ugovora za liječničku i stomatološku
djelatnost, najblaže rečeno nepovoljna je za liječnike i to iz više razloga, zaključeno je 4. ožujka na
Izvršnom odboru i Vijeću Hrvatske liječničke komore na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog
liječničkog sindikata.

GKU je ponižavajući za liječnike jer su u nekim njegovim stavkama medicinske sestre daleko više
vrednovane no liječnici. Nikada se u povijesti zdravstva nije dogodilo ono što se sada događa. Naime,
nikada rad visoke stručne spreme nije vrednovan manje od rada srednje stručne spreme kojoj se
priznaju dodaci na uvjete rada, dok se liječnicima oni ne priznaju ili su puno manji no za medicinske
sestre i tehničare. S obzirom na to da su liječnici osnovni nositelji zdravstvene zaštite, ovakvo je
"vrednovanje" nemoralno, neetično i nestručno. Iako je to trebalo biti kompenzirano Strukovnim
kolektivnim ugovorom za liječničku i stomatološku djelatnost, on se, kako je poznato  ne
primjenjuje zbog pritisaka ostalih sindikata u zdravstvu koji su potpisali GKU.

Stoga HLK traži hitnu reviziju, ali i odgađanje primjene GKUa, kako bi se mogao primijeniti jednako
ili istovremeno i Strukovni kolektivni ugovor.

GKU se ne može primjenjivati na privatnike u PZZu

Iako je Izvršni odbor Komore bio stava da se podigne tužba ako se ne udovolji Hrvatskom liječničkom
sindikatu glede spornog Sporazuma od 8. prosinca 2004., s predsjednikom HLSa dr. Ivicom Babićem
dogovoreno je da će povući svoj potpis s neobjavljenog Sporazuma Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi i sindikata potpisnika GKUa od 8. prosinca 2004., budući da ga je neovlašteno potpisao u ime
liječnika privatnika u ugovornom odnosu s HZZOom.

Vezano s time, Vijeće i Izvršni odbor Komore traži od Vlade Republike Hrvatske se sporni članak 99.
GKUa, koji se odnosi na gore navedeni Sporazum, briše iz Kolektivnog ugovora ili da se preinači tako
da liječnicima osigura ista prava kao i medicinskim sestrama.

Naime, člankom 99. ugovorne strane su utvrdile da su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i
sindikati potpisnici GKUa (neobjavljenim) Sporazumom preuzeli obvezu rješavanja radnopravnog

statusa zdravstvenih radnika  zaposlenih kod zdravstvenih radnika privatne prakse  zakupaca u
domovima zdravlja putem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZOa za
2005. godinu te sustavno rješavanje statusa tih radnika u roku od tri godine od potpisivanja
Sporazuma.

A neobjavljenim Sporazumom od 8. prosinca 2004. Ministarstvo se obvezalo da će u roku od tri
godine cjelovito riješiti status tih zaposlenika, posebice statusa medicinskih sestara zaposlenih kod
ugovornih liječnika privatne prakse u PZZu ili kod zdravstvenih radnika privatne prakse
specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite u ugovornom odnosu s HZZOom u PZZu. Dakle, time
se medicinskim sestrama zaposlenim kod privatnih liječnika u PZZu osiguravaju prava temeljem
GKUa, a da se njihovim poslodavcima ne osiguravaju sredstva kojim bi ta prava trebalo ostvariti.

No, s druge strane, ti liječnici ne mogu biti uključeni u GKU, niti se on na njih može odnositi jer su
oni  privatnici, odnosno poslodavci. GKUom se, sukladno njegovu 1. članku, uređuju prava i obveze
radnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska ili županija, to jest grad  a ne
obveze privatnih ugovornih liječnika

Štoviše, privatnicima koji obavljaju izvanbolničku specijalističkokonzilijarnu zdravstvenu zaštitu i koji
su u ugovornom odnosu s HZZOom  smanjena je vrijednost boda, što prema tumačenju HZZOa
proizlazi iz GKUa. To jest, za razliku od dosadašnje jedinstvene vrijednosti boda za bolničku i
izvanbolničku specijalističkokonzilijarnu zdravstvenu zaštitu, ona sada za bolničku iznosi 6,56 kuna,
a za izvanbolničku 6,37 kuna, što je također protuzakonito.

Strukovni ili  štrajk!

Hrvatska liječnička komora donijela je i odluku da će podržati Hrvatski liječnički sindikat u svim
nastojanjima da Strukovni kolektivni ugovor za liječničku i stomatološku djelatnost stupi na snagu.
Neće li biti drugoga načina da dođe do njegova ostvarenja, Komora će podržati i štrajk liječnika.

