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Babić: U štrajk 11. travnja
Na sastanku Glavnog štrajkaškog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata 16. ožujka odlučeno je da će štrajk
liječnika započeti 11. travnja, istaknuo je predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata dr. Ivica Babić na
konferenciji za novinare 17. ožujka.
 U štrajk će se ići jer poslodavac ne poštuje ugovorom preuzete obveze. Naš zahtjev je istovjetan pristup i
jednom i drugom kolektivnom ugovoru (Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
i Dodatku  Strukovnom kolektivnom ugovoru za liječničku i stomatološku djelatnost). Kako je isplatom plaća za
veljaču došlo do diskriminacije prema SKUu, koji nije primijenjen, već je primijenjen samo GKU, i formalno
smo ispunili uvjete za aktivnosti koje smo najavili, ističe Babić.
Tijekom štrajka će se po opsegu, sadržaju i organizaciji rada raditi isto kao nedjeljom. Taj je oblik štrajka
izabran, objašnjava Babić, na zahtjev kolega da štrajk bude organiziran na način kako to čine i drugi liječnički
sindikati u Europi i jer je provjeren način rada, budući da se godišnje oko 120 dana radi u tom obliku. I pacijenti
i liječnici znaju kako se radi nedjeljom.
 Radit će se sve ono što je hitno i o čemu ovisi život građana. Sve ono što se u medicinskom smislu može
odgoditi za izvjesno vrijeme, to jest hladni pogon, će se i odgoditi. Štrajk će trajati do ostvarenja cilja, naglašava
Babić.
HLS očekuje da će u štrajku sudjelovati većina liječnika, te je spreman i na neplaćanje dana u štrajku, a za
pojedine kategorije koje su ugrožene postoji štrajkaški fond u slučaju da dani provedeni u štrajku ne budu
plaćeni.
Liječnici dobili manje plaće
Predsjednik HLSa se nada, a prema naznakama iz medija, da će problem riješiti Vlada ispunjavanjem
zahtjeva Sindikata i da do štrajka neće doći. Također, HLS neće pregovarati s ostalim sindikatima potpisnicima
GKUa, već s poslodavcem, kome je i najavio štrajk.
 Nakon svega ovoga, kako uopće drugi sindikati imaju moralno pravo o svemu tome pričati. Naime, poznato
vam je da je značajan dio liječnika dobio niže plaće od primjene GKUa. Nelogično je da šef odsjeka više i
srednje stručne spreme ima položajni dodatak za vođenje odsjeka od 10 posto, a doktor koji je šef odsjeka
nema nikakav dodatak. To je ista priča kao i s Uredbama kojima je srednja i viša stručna sprema imala dodatke
na uvjete rada, a liječnici nisu imali dok se nije dogodio štrajk, veli Babić.
Ovih dana se u medijima vrte razni iznosi o tome što liječnici traže, ali se cijela priča svodi, tvrdi Babić, na 700
kuna neto prosječnog povećanja plaća liječnicima mjesečno. Naime, plaća liječnika specijalista s 20 godina
radnog staža na razini Zagreba, gdje su uzeti u obzir svi porezi i prirezi, iznosila bi 7.300 kuna.
Glede nesporazuma oko liječnika privatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su u ugovornom odnosu s
HZZOom, Babić ističe da su im poslani upiti te da o njihovim odgovorima ovisi hoće li ih Sindikat pozvati u
štrajk ili ne.
Doktori već kupuju kartu za Europu
Prosječno liječnik specijalist s 20 godina radnog staža, s novim povećanjima i dežurstvima, može zaraditi do
oko devet tisuća kuna.
 Direktiva Vijeća Europe je jasna i kaže kako ukupan rad liječnika tjedno može iznositi po svim osnovama 48
sati, s time što je i pripravnost na europskom sudu 2003. proglašena  redovnim radom. U Hrvatskoj to sada ne
možemo provesti jer postoji deficit liječnika i takav rezolutan zahtjev niti ne postavljamo jer nam je jasno da
moramo zdravstveno zbrinuti čitavu populaciju. Ali treba voditi računa o kadrovskoj politici i hoće li mladi, kojih

je sve manje na medicinskim fakultetima, ostati u Hrvatskoj ili otići, ističe Babić, dodajući da s druge strane
liječnici stariji od 60 godina, iako im je teško, ne prestaju dežurati jer im u pitanje dolazi imovinska osnovica.
Kada će Hrvatska u Europu odlučit će političari, no doktori već kupuju kartu.

