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HLK traži žurno rješenje pitanja određivanja plaća liječnika
HLK: Tražimo od Vlade Zakon o plaćama liječnika ili strukovni kolektivni ugovor

Hrvatska liječnička komora traži od Vlade Republike Hrvatske da žurno riješi problem definiranja
liječničkih plaća. Liječnici, koji su nositelj zdravstvenog sustava, još uvijek ne sudjeluju u kolektivnom
pregovaranju jer je zakon odredio da Hrvatski liječnički sindikat nije reprezentativan te stoga ne može
sudjelovati u sindikalnim pregovorima. Kadrovska situacija u hrvatskom zdravstvu svakim danom je sve
teža, a najnoviji razvoj događaja u sindikalnim pregovorima u kojem je Vlada odbila potvrditi povećanje
plaća od 4 % dogovoreno s ministrom zdravstva nažalost pokazuje da Vlada ne prepoznaje dubinu
problema u zdravstvenom sustavu.
„Liječnici mogu samo kao statisti promatrati još jednu epizodu neuspješnog kolektivnog pregovaranja
Vlade RH i reprezentativnih sindikata u sustavu zdravstva. Hrvatska liječnička komora već godinama
upozorava da najvažniji i najodgovorniji dionici zdravstvenog sustava - liječnici uopće nemaju mogućnost
sudjelovati u izravnim pregovorima s hrvatskom Vladom i tako ugovarati svoja radna prava i obveze“
podsjeća predsjednik Hrvatske liječničke komore, dr.sc. Krešimir Luetić.
Nereprezentativnost, uporno ignoriranje zahtjeva liječnika za samostalnim pregovaranjem, nepravilan
obračun prekovremenih sati, nedopustiv pritisak na sudstvo da se brojni radni sporovi o obračunu plaće
presude protiv liječnika, rastuće nasilje u zdravstvenim ustanovama, nejasna provedba rada pod
nadzorom za mlade kolege te tzv. robovlasnički ugovori za specijalizante, dio su kompleksnog problema
zbog kojih naši liječnici napuštaju Hrvatsku i odlaze u inozemstvo, poručuju iz Liječničke komore.

Sve dosadašnje hrvatske vlade odbijale su promijeniti zakon kojim bi se liječnicima omogućilo izravno
pregovaranje s poslodavcem tj. državom o njihovim materijalnim pravima, što je u Europskoj uniji
standard.
„Uporno odbijanje hrvatskih vlada da se liječnicima omogući strukovni kolektivni ugovor, za liječnike je
degradirajuće, a posebno je demotivirajuće za ostanak liječnika u Hrvatskoj. Liječnička komora stoga
predlaže Vladi RH drugačiji model rješenja: donošenje posebnog Zakona o plaćama liječnika koji će, po
uzoru na Zakon o plaćama sudaca, osnovnu plaću liječnika specijalista propisati na razini plaće
županijskog suca. Kroz taj zakon bi se mogle definirati sve specifičnosti liječničke djelatnosti. Snažno
zagovaranje donošenja Zakona o plaćama liječnika bit će prioritet HLK-a u mjesecima koji su pred
nama.
Ovakav odnos vladajućih prema ljudima koji svojim predanim i odgovornim radom, žrtvom, odricanjem i
ekstremno velikom prekovremenom satnicom održavaju dostupnost i kvalitetu našeg zdravstvenog
sustava, dodatno srozava ionako već značajno narušen status liječnika u našem društvu, a mladim
kolegama, nažalost, jasno pokazuje da svoju profesionalnu budućnost potraže preko granice“ ističe dr.
Luetić.
Hrvatska liječnička komora još jednom upozorava da je manjak liječnika i drugog zdravstvenog osoblja
dosegnuo zabrinjavajuću razinu koja utječe na pružanje adekvatne, pravovremene i učinkovite
zdravstvene zaštite našim građanima.
Stoga Hrvatska liječnička komora poziva hrvatsku Vladu, odnosno resorna ministarstva da u dijalogu s
predstavnicima liječničke struke žurno prionu rješavanju problema liječništva, a da prvi i najvažniji korak
u tome bude donošenje posebnog Zakona o plaćama liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora.

