PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SAMOSTALNOG SINDIKATA ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE

HOĆE LI KONAČNO PROGLEDATI PREMIJER VLADE RH I RESORNI
MINISTRI???
U ovim za zdravstvo i socijalnu skrb naročito teškom vremenu izazvanom korona krizom, Vlada RH na
čelu sa premijerom i dalje ne dozvoljava novo zapašljavanje u zdravstvenom sustavu kao i sustavu
socijalne skrbi, premda na premali broj radnika u oba sustava već godinama upozoravamo.
Danas u sustavu zdravstva nedostaju liječnici, gotovo 4000 med. sestara, nedostaje nemali broj
laboranata, fizioterapeuta, ing. med. radiologije, kemičara, fizičara, logopeda, defektologa,nedostaje i
vrlo, vrlo značajan broj nezdravstevnih radnika, naročito vozača, kuhara, pomoćnih radnika u kuhinji,
radnika u praoni, na poslovima čišćenja, u tehničkoj službi, administrativnih radnika.
Isto tako i u sustavu socijalne skrbi nedostaje socijalnih radnika, med. sestara i njegovatelja kao i
radnika pratećih službi.
Svi gore navedeni također su i potplaćeni. Gotovo svi sa koeficijentom 0,601 ( pomoćno osoblje,
spremaćice, radnice u praoni, razvozači ), rade za plaću manju od minimalne bruto plaće u RH. Svi oni
rade za plaću manju nego je Vlada RH odredila svojom Odlukom kao naknadu za očuvanje radnih
mjesta zbog korona krize.
Osim rješavanja ovih problema Ministar zdravstva i Vlada RH još uvijek ne žele riješiti ni problem
isplate razlike plaće za odrađene prekovremene sate svima koji su iste ostvarili. Ministar je pred
osam mjeseci obećao da će Vlada i Ministarstvo zdravstva to pitanje riješiti, ali se još uvijek s tim
odugovlači. Predložili smo nagodbu kako ne bismo pokretali tako veliki broj tužbi što bi za Vladu
značilo i puno veće troškove zbog sudskih procesa.
Vlada i resorni ministri i dalje se ponašaju kao da se to njih ne tiče. Zapostavljaju one koji su na prvoj
crti bojišnice u ovoj korona krizi, i dalje guraju glavu u pijesak ne želeći rješavati probleme koje bi kao
od naroda izabrani dužnosnici morali rješavati.
Od premijera i ministara očekujemo da se konačno probude i riješe gorući problem u sustavu
zdravstva i socijalne skrbi, te pod hitno ukinu zabranu zapošljavanja u jednom i drugom sustavu kako
bi se s većim brojem radnika mogli lakše oduprijeti problemima izazvanim epidemijom korone.
Također očekujemo od premijera i ministra zdravstva da bez odugovlačenja nagodbom riješimo
pitanje isplate razlike plaće za odrađene prekovremene sate svima koji su iste odradili, te da nakon
gotovo 20 godina, izmijene Uredbu o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama pogotovo
za resor zdravstva te izmjenu čl. 1. Uredbe.
I na kraju očekujemo da radnicima koji sudjeluju na zbrinjavanju pacijenata koji boluju od COVID 19
kao i radnicima koji sudjeluju u zbrinjavanju korisnika zdravstvenog i socijalnog sustava suspektnima
na COVID 19 , ministri svojom Odlukom dodijele određenu stimulaciju.
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