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Komora Liječničkom sindikatu:
Držimo se zakona i međusobno surađujmo za dobrobit liječnika!
Privatni liječnici u ugovornom odnosu s HZZOom tijekom ožujka primili su pismo Hrvatskog
liječničkog sindikata u kojem ih njegov predsjednik dr. Ivica Babić poziva da, ako žele, postanu
članovima HLSa.
Babić pritom ističe i objašnjava da privatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sukladno Statutu HLSa
mogu biti njegovim članovima. No, prema Zakonu o radu privatnici su poslodavci i kao takvi ne mogu
biti članovi HLSa niti i jednog drugog sindikata. Privatnici kao poslodavci mogu biti članovi Udruge
poslodavaca.
Stav je Hrvatske liječničke komore da se treba postupati u skladu sa Zakonom, te da privatnici ne
mogu biti članovi HLSa i da se na njih ne mogu odnositi odredbe granskog Kolektivnog ugovora za
djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (vidi Liječničke novine broj 36 i 37).
Sasvim je drugo pitanje to što se privatni liječnici u ugovornom odnosu s HZZOom  ovisno o
situaciji i s obzirom da im status nije adekvatno definiran  tretiraju na način kako to odgovara sada
suprotstavljenim stranama u zdravstvu (Ministarstvo zdravstva i HLS, te ostali sindikati). Pa HLS i
HZZO, zajedno s Ministarstvom, to koriste tvrdeći da privatnike u PZZu obvezuju odredbe Granskog
kolektivnog ugovora, vodeći se time da privatnici nisu poslodavci jer primaju plaću od države (HZZO,
glavarine), te da su poslodavci samo u odnosu svoje zaposlenike. To je dvostruki odnos, zbog kojeg
status privatnika u PZZu nije definiran i koji omogućava različita tumačenja.
Predsjednik Komore prim. dr. Hrvoje Minigo ističe da HLK podržava HLS u nastojanju da se poboljša
status liječnika ali  ne može prihvatiti tvrdnje da Komora za privatnike u PZZu nije ništa napravila.
 Komora je mnogo napravila za privatne liječnike u PZZu u ugovornom odnosu s HZZOom, počevši
od Sporazuma potpisanog 2003. s Ministarstvom i HZZOom, plaćanja materijalnih troškova unutar
specijalizacije obiteljske medicine, dogovaranja modela cijena puta usluga, prihvaćanja cijena za
neosigurane osobe, te i dalje pregovaramo o tome da se uz glavarinu plaćaju i fiksni troškovi. HLK
nije HLS i može jedino podržavati akcije Sindikata koje pridonose poboljšanju položaja liječnika, ali
insistiramo na tome da se svatko drži svojih zakonskih ovlasti i da međusobno surađujemo za
dobrobit liječnika, zaključuje Minigo.

