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Trodnevni štrajk liječnika
Izvanredna Skupština Hrvatskog liječničkog sindikata 29. ožujka prihvaća zaključak svoga Glavnog
odbora o pokretanju štrajka te ga najavljuje za 11. travnja. Štrajk je trajao od 11. do 13. travnja
kada je prekinut privremenom mjerom zabrane Županijskog suda u Zagrebu. I Glavni odbor HLSa
bio je za privremeni prekid štrajka do donošenja presude Vrhovnog suda, smatrajući da će to dati
dovoljno vremena stranama u socijalnom sporu  Sindikatu i Vladi  da spor i riješe.
Odluke GSVa obvezujuće?
Najava štrajka izazvala je žestoko protivljenje ostalih sindikata u zdravstvu koji su potpisali GKU
(Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja), te su odmah obznanili da će
sve materijalne štete koje rezultiraju iz štrajka morati nadoknaditi HLS, odnosno liječnici članovi HLS
a. Iako sindikati ponovo ističu da je Gospodarskosocijalno vijeće proglasilo liječnički SKU ništavnim,
HLS i predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske Boris Kunst opet naglašavaju da GSV može
samo davati mišljenje ali ne i odlučivati, pa i njegovo mišljenje nije obvezujuće. Osim toga, SKUi
nisu zakonom zabranjeni. Predsjednik HLSa dr. Ivica Babić naglašava da se u organizaciji štrajka
neće popustiti pritiscima izvršne vlasti da štrajk spriječi uvođenjem radne obveze ili zabranom. No,
predstojnik Vladina Ureda za socijalno partnerstvo Vitomir Begović ističe da je GSV donio odluku na
temelju relevantne dokumentacije da se ne prihvati zapisnik provedenog referenduma o SKUu jer
on nije proveden sukladno s Pravilima o provođenju referenduma o prihvaćanju kolektivnog ugovora
s odredbom o doprinosu solidarnosti. Prema tome, tvrdi Begović, nije riječ o mišljenju GSVa već o
odluci koja je obvezujuća. Obveznim postupkom mirenja 4. travnja između Vlade i HLS nije
postignuto ništa.
Deset postotnim povećanjem spriječiti štrajk
Vlada je na hitnoj telefonskoj sjednici 5. travnja donijela Uredbu o 10postotnom povećanju plaća
liječnika. To je dodatak na plaću za liječničku odgovornost u iznosu od deset posto od osnovne plaće.
Prihvaćanje dodatka na odgovornost trebalo je spriječiti štrajk ili barem umanjiti podršku HLSu.
Ministar zdravstva i socijalne skrbi doc. dr. Neven Ljubičić ističe da je to znak dobre volje, a ne
popuštanje prijetnjama HLSa. Vlada je, objašnjava, prepoznala nepravilnosti i želi ih ispraviti, a s
time se slažu i ostali sindikati potpisnici GKUa. Dodatak na liječničku odgovornost, dodaje Ljubičić,
liječnicima će se isplatiti tek u svibnju zato što HLS nije prihvatio da se taj dodatak veže na GKU čime
bi se isplatio sa zaostacima od početka godine.
U suštini socijalnog spora  nematerijalna prava
Dr. Babić pak ističe da je time ispunjen samo dio zahtjeva HLSa, te Sindikat od Vlade traži primjenu
čitavog SKUa jer se s dodatkom na odgovornost rješava samo dio cjelokupne problematike. U suštini
socijalnog spora, objašnjava Babić, jesu sva prava koja nisu materijalna a definirana su SKUom.
Između ostalog to su: uvjeti rada i zaštita na radu, prava na kontinuirano stručno usavršavanje i
mogućnosti, edukaciju, normalno radno vrijeme koje ne iznosi 60 ili 80 sati tjedno već 48 sati kako
je regulirano i u Europskoj Uniji. Potom, nužno je ostvariti pravo liječnika da ne budu javni službenici
i namještenici jer to nisu nigdje u Europi. Treba riješiti i pitanje prava na znanstveno napredovanje,
na sredstva i opremu s kojima se može obavljati posao primjeren znanju i sposobnostima liječnika, te
pravo na veći broj kadrova jer se Hrvatska po broju liječnika na 100 tisuća stanovnika nalazi na dnu
ljestvice. Također, treba ostvariti i pravo na cjelokupnu transparentnost sustava i, na kraju, pravo
građana i sviju nas da znamo koliko se sredstava temeljem zakona kroz doprinos za zdravstvenu
zaštitu ubere tijekom godine i u kojem se pravcu usmjeravaju te s kojom se nakanom troše.
Stoga su u štrajk pozvani svi liječnici koji rade u državnim, županijskim i gradskim zdravstvenim
ustanovama, odnosno oko osam tisuća liječnika koje će HLS pravno štititi bili oni članovi Sindikata ili

ne. Premda je kao mogućnost najavljeno da će se u štrajk eventualno pozvati i liječnici privatnici iz
PZZa, HLS to nije učinio jer se na njegovu anketu odazvalo i u Sindikat učlanilo samo 770 od oko
2800 liječnika PZZa. Stoga ih je HLS pozvao na solidarnost, odnosno da stanja koja nisu za bolnicu
rješavaju na razini PZZa.
Vlada odbija prihvatiti SKU jer je taj na sudu koji treba donijeti odluku je li on ništavan ili nije, a prvo
je ročište zakazano za 6. lipnja. No, HLS smatra da je nelogično da u sudskom procesu SKU ad hoc
bude proglašen nevažećim jer tek sud u redovnom postupku to treba dokazati.
Ljubičić apelira na liječnike, Sidra tuži sindikate i Ministarstvo
Na konferenciji za novinare Upravnog vijeća HZZOa 6. travnja ministar Ljubičić ističe da bolesnici za
vrijeme štrajka, za koji nije sigurno hoće li ga biti, ne smiju biti odbijeni i vraćeni iz bolnice, što je i
dogovoreno arbitražom s HLSom. Primjena Vladine Uredbe o 10%tnom povećanju za odgovornost,
ističe ministar, iznosi 130 milijuna kuna za 2005., a to je 40 milijuna kuna manje od ponude
Ministarstva koju je Babić u pregovorima odbio. Stoga je tih 40 milijuna kuna potrošeno (već!) za
podmirenje dospjelih obveza HZZOa prema ljekarnama. Ministar apelira na liječnike da ne štrajkaju
te najavljuje da će u Ministarstvu biti otvoren poseban telefon za pritužbe pacijenata, a pacijenti se
mogu obratiti i povjerenstvima za zaštitu prava pacijenata u županijama. Ljubičić očekuje da će
liječnici odustati od štrajka te da će se dodatna potraživanja HLSa rješavati daljnjim pregovorima.
No, koliko je poznato i iako nije možda bitno za ovaj članak, povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
u županijama trebala su sukladno Zakonu o zaštitu prava pacijenata biti formirana do 11. veljače ove
godine. Ali niti jedna županija do početka travnja nije formirala to tijelo, a neke nisu ni objavile javne
pozive kandidatima za povjerenstva.
Tijekom dana ministar je svim ravnateljima dostavio Odluku o prijeko potrebnim poslovima koji se u
zdravstvu ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Svaki medicinski postupak čija bi odgoda mogla
ugroziti zdravlje i život bolesnika ili uzrokovati invalidnosti za vrijeme štrajka  ne smije biti odgođen.
Ravnatelji su prema toj odluci dužni odrediti tko će to i obavljati. Liječnik koji odbije primiti i
pregledati bolesnika to može učiniti uz potpisanu izjavu koju će dati bolesniku i ravnatelju.
Na odustajanje od štrajka HLS je pozvala i Udruga hrvatskih pacijenata. Ističući da razumiju
liječničke zahtjeve za većim plaćama zatražila je HLS da to ne ostvaruje preko pacijenata koji trpe i
trebaju liječničku pomoć već putem pregovora ili na sudu. Udruga ističe da čitav zdravstveni sustav
postoji upravo radi pacijenata i da su oni ti koji ga financiraju i nitko nema pravo ugrožavati njihove
živote.
Matica umirovljenika Hrvatske od HLSa traži da se štrajk ne odnosi na umirovljenike. Umirovljenici,
ističe Matica, niti sada nisu zadovoljni s dugačkim listama čekanja, plaćanjem lijekova i drugim, iako
više od 370 tisuća umirovljenika plaća dopunsko zdravstveno osiguranje od mirovine s kojom jedva
preživljava.
Poništenje GKUa zatražilo je sedam sindikata zdravstva udruženih u udrugu Sidra, koja predstavlja
30 posto zaposlenih u zdravstvenoj djelatnosti. U Sidru učlanjeni predstavnici dijela medicinskih
sestara i tehničara, te farmaceuta, medicinskih biokemičara, fizikalnih terapeuta, zaposlenika u
zdravstvenom osiguranju i drugih, zatražili su poništenje GKUa koji smatraju protuzakonitim jer je
donesen bez njihove suglasnosti. Stoga su podnijeli tužbu protiv četiri sindikata potpisnika GKUa i
protiv Ministarstva zdravstva. Osim poništenja GKUa, Sidra traži i obustavu plaćanja sredstava
solidarnosti, koja po pojedincu iznose oko 800 kuna mjesečno. Sidra se načelno ne protivi štrajku
liječnika, a glavnim krivcem za sadašnje stanje smatra Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi
Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara.
Državno odvjetništvo tuži HLS
U ime Ministarstva zdravstva, odnosno Vlade, Državno odvjetništvo podnosi tužbu protiv HLSa
Županijskom sudu u Zagrebu i zahtijeva da se najavljeni štrajk liječnika proglasi  nezakonitim.
Traženje Državnog odvjetništva zasniva na činjenici da HLS pokreće štrajk zbog nepoštivanja SKUa,
koji je bespredmetan i nevažeći, pa stoga i Vlada smatra da je štrajk nezakonit.
Županijski sud 8. travnja donosi presudu kojom se HLSu zabranjuje organiziranje i poduzimanje
štrajka. Istog se dana održava i Skupština HLSa na kojoj je odlučeno da će štrajka ipak biti i to stoga
što presuda nije  pravomoćna. Na Skupštini je zaključeno da će se štrajk prekinuti istog trenutka
kada presuda postane pravomoćna.
Skupština HLSa: Otkuda Gabrić?!

Skupština HLSa šalje priopćenje svim medijima 8. travnja, u kojem reagira na emisiju HTVa
"Otvoreno" od. 7. travnja. Naime, tvrde, nejasno je u kojem je svojstvu za jednog od četiri
sugovornika pozvan prof. dr. Nikica Gabrić budući da ne predstavlja ni Vladu, niti opoziciju, ni
liječnike, niti pacijente te kao vlasnik privatne poliklinike ne može zastupati liječnike u državnoj
službi.
U priopćenju Skupštine HLSa ističe se da je sadržaj i intonacija Gabrićeva nastupa u emisiji imala
isključivo za cilj političko i osobno diskreditiranje dr. Ivice Babića, a s istim se žarom obrušio na
predsjednika HLSa i prigodom štrajka prije dvije godine kada ga se "zbog neistina i pokušaja
ideologiziranja strukovnih pitanja i problema, liječnička struka odrekla". Štoviše, stoji u priopćenju,
Gabrić nije "napao" ministra Ljubičića već je stao na stranu Vlade što, smatra Skupština HLSa,
govori da se ovdje radi prvenstveno o političkom motivu i dosljednosti svom osobnom interesu.
Ministar: "HLS se postavlja iznad zakona"
Ministar Ljubičić na konferenciji za novinare 9. travnja tvrdi da je Vlada 10postotnim povećanjem
liječnicima za odgovornost ispravila nepravdu i taj dio iznosi 170 milijuna kuna godišnje. Raspon
dodataka bit će između 500 do 850 kuna neto na svakoj plaći.
 Očekivali smo da će HLS prihvatiti 10 posto i da ćemo krenuti u javne pregovore i dogovoriti sve
daljnje modalitete i neriješene probleme. Kako se to nije dogodilo, podnio sam tužbu Županijskom
sudu ne samo da zaustavim štrajk već i da privolim HLS na daljnje pregovore, ističe ministar te
dodaje da je Ministarstvo napravilo kratku anketu među nasumce izabranih 16 bolnica na 237
liječnika i u kojoj se 29 posto izjasnilo za štrajk, 15 posto je protiv štrajka, a 56 posto je neodlučno.
Od neodlučnih većina deklarativno podržava sve zahtjeve HLSa.
Zbog namjere da se usprkos presudi suda štrajka, HLS se izdvaja izvan liječnika, Vlade i sustava,
izvan svih građana, i iznad Zakona, tvrdi ministar i ističe da Babić ne odbija razgovarati s njim ali
odbija to učiniti na mjestu predviđenom za dogovore, a to je GSV.
 Točno je da doktori nemaju dovoljno i točno je da im moramo pružiti određene stvari ali je i točno
da moramo razviti dijalog. Ako se netko stavlja iznad zakona kako ću razviti dijalog? Taj čovjek ne
poštuje svoju državu niti njene zakone, naglašava Ljubičić i tvrdi da će najveći dio liječnika poštovati
zakone i dodatak na odgovornost.
 Tražit ću konzekvence protiv onog koji huška, a ne protiv liječnika koji su instruirani. Vidjet ću koje
su pravne mogućnosti ako se netko stavi iznad zakona. Ovog trenutka liječnicima ne prijeti otkaz,
zaključio je ministar.
Štrajk do pravomoćnosti presude
Istog dana i HLS održava konferenciju za novinare na kojoj dr. Babić ističe da HLS nije dobio pismeni
otpravak kojim se zabranjuje štrajk. Je li presuda odmah izvršna HLS ne zna jer ju nije dobio i nema
obrazloženje iz kojeg se vidi zašto je štrajk zabranjen. Sindikat će poštovati presudu ako je ona
pravomoćna i prekinuti štrajk. Ne bude li tako, štrajk će se nastaviti.
 Tvrdnje ministra da smo mogli dobiti 10 posto isplaćenih od početka godine smatram njegovim PR
om, a Uredba je jednostran akt koji nema nikakve veze sa socijalnim dijalogom i protivim se takvom
načinu socijalnog dijaloga u kojem Vlada jednostrano odlučuje. Nisam liječnicima ništa uskratio, a
ministar nije poslao niti jedan pisani materijal kojim je ponudio prijedloge izmjene i dopune GKUa
iako smo to od njega tražili još dok smo razgovarali o mogućnostima prestanka daljnjih aktivnosti oko
organizacije štrajka, ističe Babić te dodaje da će 11. travnja nastati velika gužva kao posljedica krivih
informacija koje je medijima servisirao ministar.
Naime, ističe Babić, velik broj ustanova je nakon prve odluke o poslovima koji se ne smiju prekidati
primio i drugu odluku, koja je uslijedila nakon sastanka arbitraže provedene zato jer se Sindikat i
ministar nisu mogli dogovoriti oko broja izvršitelja.
 Arbitraža je donijela konačnu obvezujuću odluku koju ministar tumači na svoj način. Na primjer,
ministar je imenovao sve zaposlenike liječnike izvršiteljima, što praktično znači da je na mala vrata
uveo radnu obvezu nelegitimno i protuzakonito. U situacijama u kojima će poslodavci takve odluke
provoditi mi ćemo prikupiti dokazni materijal i sukladno odluci članka 111 Kaznenog zakona, prema
materijalnim dokazima, pokrenuti postupak. Članak 111. jasno definira što je i u kojem je trenutku
kažnjivo kada se sprječava provođenje štrajka i pravo pojedinca na štrajk; ako netko od poslodavaca
sprječava sudionika u štrajku na bilo koji način, može biti sankcioniran financijski i kaznom zatvora.
No, u odluci arbitraže jasno piše da rade oni koji radnim danom rade u drugoj i trećoj smjeni,
odnosno subotom, nedjeljom i blagdanom cijeli dan  što znači da ono što funkcionira kroz dežurstvo

treba funkcionirati i tijekom štrajka. Kako će se pojedini ravnatelji ponašati to ćemo vidjeti,
objašnjava Babić i dodaje da će svi oni koji su naručeni za pregled i dijagnostičku i terapijsku obradu
taj dan biti napravljeni, a služba će funkcionirati po "izraelskom modelu" u kojem će se zbrinjavati
sve što je nužno, a neće se raditi hladni pogon.
Izvanredna Skupština HLSa održana 29. ožujka prihvatila je i odluku o prikupljanju potpisa kolega za
otkaz ugovora o radu u slučaju da bilo kojem sudioniku štrajka bude otkazan ugovor o radu. Prijedlog
o masovnim otkazima, ističe Babić, došao je iz više sindikalnih podružnica i na tome se intenzivno
radi. Inicijativa je pokrenuta u pravcu skupljanja kuvertiranih otkaza. Dobiju li neki sudionici štrajka
otkaz, bili oni članovi Sindikata ili ne, uslijedit će kolektivni otkaz.
HLS je želio riješiti socijalni spor bez štrajka i stoga je prije dva mjeseca poslao ministru zahtjev u
kojem je istaknuto da su i GKU i SKU na sudu s istim tužbenim zahtjevom pa se stoga traži
istovjetan pristup ugovorima. Odnosno, ili da se oba primjenjuju ili da se ne primjenjuje niti jedan.
90 posto liječnika u štrajku, pruženo 85 posto usluga
Prvog dana štrajka 11. travnja ministar izjavljuje da je u bolnicama u kojima štrajkaju liječnici
pojačan inspekcijski nadzor i da ga provode kontrolori HZZOa. Ravnatelje bolnica Ljubičić je zadužio
da naprave popis pacijenata koji nisu dobili medicinsku uslugu, a na raspolaganje pacijentima je
stavljen i bijeli telefon, na koji je pristiglo 17 pritužbi.
S terena su pristizale suprotne izjave  dok su ravnatelji tvrdili da liječnici rade kao i obično te da mali
broj doista sudjeluje u štrajku, iz bolnica od povjerenika HLSa pristižu informacije da se broj liječnika
u štrajku kreće između 80 i 95 posto. Jedina bolnica u kojoj liječnici ne štrajkaju, prema izjavama
ravnateljice dr. Vesne Bosanac, jest vukovarska gdje niti ne postoji podružnica Sindikata. Izlaskom na
teren uvjerili smo se da je i broj pacijenata koji su se ipak odlučili na odlazak u bolnicu bio mnogo
manji.
Presuda Županijskog suda u Zagrebu nije pravomoćna, a pravomoćna će postati tek kad je potvrdi ili
poništi Vrhovni sud. Predsjednik Županijskog suda Đuro Sessa ističe da se HLS ponaša neodgovorno
jer se štrajk ne može ni provesti niti zabraniti do odluke Vrhovnog suda. Ako Vrhovni sud potvrdi
zabranu štrajka, ispast će da su se liječnici ponašali nezakonito. Ukine li zabranu, pokazat će se da su
imali pravo štrajkati. S druge strane, ističe Sessa, nije jasno zašto Ministarstvo i Državno odvjetništvo
nisu zatražili privremenu mjeru trenutačne pravomoćnosti presude.
Dr. Babić izjavljuje da je konačno primio odluku Županijskog suda o zabrani štrajka te da ona
Sindikatu omogućuje štrajk do završetka žalbenog postupka. A HLS će se i žaliti na sudsku presudu.
Ljubičić na konferenciji za novinare tvrdi da je unatoč sudskoj odluci HLS pokrenuo štrajk. No, tvrdi,
prema podacima se vidi da su liječnici iako su podržali štrajk obavljali redovite aktivnosti u više od 85
posto usluga. To je izravan dokaz da se liječnici nisu svrstali ni na stranu Sindikata niti na stranu
Ministarstva već na stranu građana. Ministar ponovno poziva Babića da odmah prekine štrajk i
nastavi dijalog. Štrajkom se senzibilizira javnost i oblik borbe da Vlada prihvati probleme, što je ona i
učinila i želi ih riješiti kroz GSV. Svi liječnici su deklarativno prihvatili štrajk, ističe ministar, ali se
samo mali broj njih uistinu odazvao. Ljubičić navodi da je u KBCu Zagreb prema izvještaju ravnatelja
samo 25 posto liječnika u štrajku, 25 posto je daje podršku štrajku, a 50 posto radi u normalnom
opsegu. U svega jednoj od pet kliničkih bolnica, to jest u KBu Split, bilo je ograničene obustave rada,
u jednoj od sedam klinika i svega je šest od 22 opće bolnice primalo samo hitne slučajeve, izjavljuje
ministar. No, također, Ljubičić ističe kako je od ravnatelja KBCa Rijeka prof. dr. Hermana Hallera
dobio pisanu obavijest u kojem sindikalni povjerenik riječke bolnice dr. Ivica Zeba obavještava
ravnatelja da je prema odluci županijskog suda HLS odlučio zastati sa štrajkom do donošenja odluke
Vrhovnog suda.
Glavni štrajkaški odbor za "time out"
Na konferenciji za novinare, sazvanoj nakon sastanka Glavnog štrajkaškog odbora 12. travnja, dr.
Babić ističe kako je 13. travnja sazvana izvanredna Skupština HLSa kako bi se odlučilo o daljnjem
tijeku štrajka. Status štrajka ostaje isti do odluke Skupštine.
 Glavni štrajkaški odbor će Skupštini predložiti zastoj štrajka u intervalu od Skupštine do donošenja
odluke Vrhovnog suda kako bismo osigurali okruženje u kojem se kroz socijalni dijalog može riješiti
spor zbog kojeg se štrajk dogodio. I dalje ostajemo pri početnoj tezi da treba rješavati uzroke, a ne
posljedice jer će se u suprotnom one generirati. HLS ne odustaje od zahtjeva koji imaju za cilj
statusno riješiti pitanje liječnika na platformi koja je donesena na prvom Saboru hrvatskih liječnika i
koja je zapisana u našoj Deklaraciji. Nastavit ćemo borbu za status liječnika svim legalnim i
legitimnim sredstvima. Bude li potrebno, to znači i novi štrajk, izjavljuje Babić.

Glede pojave obavijesti o prekidu štrajka u KBCu Rijeka 11. travnja, Babić ističe da se radi o krivoj
interpretaciji.
 Napravljen je radni materijal na koji su se sindikalni povjerenici trebali očitovati. Dijelom faksova se
sindikalni povjerenici koriste u ustanovama u kojima rade, kako je i predviđeno kolektivnim
ugovorom. I odatle je radni materijal procurio u javnost. Štrajk može prekinuti samo Skupština,
objašnjava Babić, a dr. Zeba ističe da niti on niti ravnatelj Haller nisu potpisali nikakav dokument
kojim se zaustavlja štrajk u KBCu Rijeka, već da je materijal procurio u javnost jer je poslan na faks
ravnateljstva.
Prekid štrajka, Skupština izglasala povjerenje Babiću žž
Tijekom rada Izvanredne Skupštine HLSa 13. travnja stiže privremena mjera zabrane štrajka
Županijskog suda i od toga trenutka Sindikat postupa prema rješenju suda  odnosno prekida štrajk
do pravomoćne presude Vrhovnog suda. Babić ističe da će HLS iskoristiti pravo o pravnom lijeku i
uložiti žalbu Vrhovnom sudu.
Skupština je razmatrala i pitanje je li došlo do raskola u HLSu, a Babić joj je samoinicijativno stavio
mandat na raspolaganje. Od 79 nazočnih članova 78 ih je iskazalo povjerenje predsjedniku Sindikata.
 Prema našim saznanjima nikakvih posljedica po zdravlje pacijenata a i nikakvih drugih tijekom ova
dva i pol dana štrajka nije bilo. Već smo odaslali informaciju o prekidu štrajka i nastavku normalnog
rada. Pozdravljam sve inicijative za rješenje socijalnog spora i očekujem pismeni poziv i sve što bude
na tragu odluka Skupštine i što ima za cilj socijalni dijalog ja ću prihvatiti. Ministra sam pozvao na
Skupštinu, no on se zbog obveza ispričao. Svoje stavove ćemo i dalje braniti. U ovome trenutku mi
raspravljamo s poslodavcem. Uvažavamo GSV ali ja nemam mandat da u rješavanju spora
sudjelujem u pregovorima s onima koji nemaju mandat predstavljati liječnike, a to su ostali sindikati
koji su potpisali GKU. Jednom smo izigrani i prevareni, od nas se tražilo da pristupimo pregovorima i
u paketu potpišemo GKU i SKU i Sporazum. Tako smo i postupili, a kada smo to učinili,
diskriminacijski se pristupilo primjeni ugovora  jedan se primjenjuje, a drugi ne iako su oba na sudu
s istim tužbenim zahtjevom. Takvu grešku ponovno nećemo napraviti i prema tome nećemo
razgovarati i pregovarati s ostalim sindikatima, ističe Babić.
Tijekom štrajka su se dogodile stvari koje će HLS pravno raščistiti. Unatoč odlukama arbitraže
ministar je na mala vrata uveo "radnu obvezu", a bilo je još nejasnih situacija, pa će Sindikat
prikupiti svu dokumentaciju i pokrenuti postupke.
Vrhovni sud odbija žalbu HLSa
Vrhovni sud odbija žalbu HLSa na rješenje Županijskog suda u Zagrebu o privremenoj mjeri zabrane
štrajka 22. travnja, ocijenivši je neosnovanom i ustvrdivši da su zbog štrajka i izostanka zdravstvene
zaštite mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje ljudi.
Dr. Babića odluka Vrhovnog suda nije iznenadila jer je bila  i očekivana. HLS će stoga čekati da
Vrhovni sud donese konačnu odluku glede prve žalbe u kojoj je Sindikat tražio da se presuda
Županijskog suda od 8. travnja, kojom se HLSu zabranjuje organiziranje i poduzimanje štrajka 
odbaci kao neopravdana. U Ministarstvu je održan, ističe Babić, sastanak delegacije Glavnog odbora
Sindikata s ministrom Ljubičićem kojem su prezentirani svi problemi za čije se rješavanje zalaže HLS.
No, ministar to i dalje želi rješavati kroz GSV. Ljubičić je pozvao HLS i na sastanak sa svim ostalim
sindikatima potpisnicima GKUa.
 Nismo se odazvali. Stav Glavnog odbora HLSa je da se o problemima liječnika razgovara s
poslodavcem, a ne s ostalim sindikatima. Mi i dalje ne odustajemo od SKUa, zaključuje Babić.

