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Cj. 286/2014

Vážený pane ministre,

dovolte, abych Vás informovala o usnesení, které na svém jednání prijali odborári

z našeho svazu:

Clenové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péce CR, kterí se jako zástupci všech kraju

a profesí pusobících ve zdravotnictví a sociální péci sešli 11. cervna 2014 v Praze, konstatují, že

snížení prostredku pro zdravotnictví a sociální péci minulými vládami zpusobilo ve zdravotnictví

a všech jeho cástech i v sociálních službách dlouhodobou a hlubokou krizi.

Z výhradne ekonomických duvodu se snížil pocet personálu na mllllmum, zamestnanci jsou

pretížení, pribývá projevu násilí. Na rádnou péci o pacienty a klienty proto nejenže není dost

casu, ale kvuli dlouhodobému stresu zamestnancu už casto ani dost fyzických a psychických sil.

A to vše za situace, kdy ve zdravotnictví klesla (I) výše mezd a platy v sociálních službách jsou

nejnižší ze všech resortu. Za velmi varovné odboráN považují zjištení udburového svazu, že

mnozí zamestnanci všech profesí (I) se v prípade jiné nabíclky chystají svoji práci ve

zdravotníctví a sociálních službách opustít. Odbory upozornují také na to, že se v praxi stále

casteji z ekonomických duvodu setkávají s porušováním zákoníku práce a ostatních

pracovneprávních pr"edpísu, což je pro ne zásadne neprijatelné.

Clenové odborového svazu oce/7ují, že vláda chápe závažnost problérnu, že jejich rešení

považuje za svou prioritu, že s odborári jedná a naslouchá jejích argumentum a zkušenostem

z praxe. Ocer'íují, že se co nejrychleji snaží vyi'ešit nejpalcivejší problémy, které dostaly jednotlivá

zarízení na pokraj krachu, že pro lázne pripravuje zmenu indikacního seznamu a nemocnícím

zajistí/a kompenzace zrušených poplatku za pobyt.

Clenové odborového svazu zárove/'í v souvislosti s projednávaným státním rozpoctem naléhave

žádají o další kroky, které by zastavily zhoršování situace v obou resortech a vedly ke zlepšení

soucasných neúnosných pracovních podmínek, ke zvýšení platu a ke zvýšení poctu personálu

na potl'ebnou úroven, a tím i ke zlepšení kvality poskytované péce.



Odborový svaz nabízí vláde a jejím ministrum všestrannou spolupráci.

Spolu s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Nemeckem inicioval pracovní skupinu ke zmene

personální vyhlášky

Zapojil se do práce ministerské prístrojové komise.

Bude se podílet na práci komise, která bude hledat systémové rešení problému ve zdravotnictví.

Bude nadále peclive sledovat situaci na jednotlivých pracovištích v nemocnicích, lázních,

zdravotnické záchranné službe, hygienické službe, domovech pro seniory, domovech pro

postižené deti i dospelé a dalších zarízeních sociální péce, bude informovat o zjištených

problémech a požadovat jejich rešení, vcetne rešení jejich príciny

Vážený pane ministre,

dovolte, abych Vás ujistila, že si nesmírne vážím Vašeho prístupu k náprave

nesystémových kroku ministra MUDr. Leoše Hegera ve zdravotnictví a toho, že vyvíjíte

maximální úsilí a snahu rešit léta nakupené problémy.

Pevne verím, že se naše dosavadní spolupráce bude i nadále jen rozvíjet a že se i Vaším

pricinením zvýší prestiž a atraktivita práce ve zdravotnictví. V této souvislosti ovšem považuji za

nutné konstatovat, že pro dosažení tohoto cíle je potrebné upravit jak pracovní podmínky, tak

odmenu za práci. Kvalitne poskytovaná verejná služba je ve zdravotnictví nepochybne navázaná

na lidský faktor.

Jsem presvedcená, že Vaším i naším spolecným cílem je vysoká kvalita péce, a to jak

o zamestnance, tak o pacienty.

V úcte

Vážený pan

MUDr. Svatopluk Nemecek, MBA

ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví CR

PRAHA


