Zpráva z jednání zástupců OO v Praze 4.5.2018
Jednání přítomni premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch, předseda ČMKOS Josef Středula, předsedkyně
OSZSP Dagmar Žitníková.
Za ZO OS ZSP ČR mj. předseda ZOO ZZS Jmk. Bohuslav Zrza a
Jiří Škárek
Předsedkyně OSZSP Dagmar Žitníková přednesla slib vlády o
navýšení platů po třikrát od roku 2017 pro všechny zdravotnické
pracovníky ve výši 10 % tedy i pro rok 2019, které slíbila minulá
vláda . Také uvedla, proč je nedostatek zdravotnického personálu
v ČR. - nízké platy, náročnost práce, porušování ZP, (uznal i
ministr zdravotnictví).
Promluvil předseda ČMKOS J. Středula, který všem přítomným a
všem zdravotníkům poděkoval za jejich velmi náročnou práci a
uvedl důvody proč je nedostatek pracovníků ve zdravotnictví.
Premiér A. Babiš také poděkoval za namáhavou práci zdravotníků,
která je na špičkové úrovni ve svetě. Uvedl, že budou sledovat tok
peněz a ušetřené prostředky dát na zvýšeni platů zaměstnacům.
Měly by se srovnat platy a mzdy ve státní a soukromé sféře.
Navyšování se bude týkat nejen lékařů, SZP, ale i nelékařů v
nepřetržitém provozu. Nejen v nemocnicích, ale i na ostatních
zdravotnických pracovištích, ZS a jiné.
Vystoupilo mnoho řečníků z různých zdravotnických zařízení
napříč republikou, kteří potvrdili nerovné platové podmínky a
zoufalý nedostatek zdravotnických pracovníků, např. v nemocnici
v Rychnově nad Kněžnou lékaři z Ukrajiny, naprostá jazyková
bariéra mezi těmito lékaři a pacienty.
Dotazy a komunikace mezi členy vlády a zdravotníky trvala skoro
dvě hodiny. Neúčastnili se jen odboráři, ale i zaměstnanci co členy
odborů nejsou.
Premiér a ministr zdravotnictví si vyslechli argumentace
zúčastněných zdravotníků a přislíbili nápravu současného stavu ve

zdravotnictví.
Premiér přislíbil 10% navýšení platů i pro příští rok, tak jak bylo
dohodnuto v minulosti, s čímž musel souhlasit i ministr
zdravotnicví.
Jeden z dotazů od sestry z nemocnice Znojmo na pana ministra
Vojtěcha. Proč pan ministr na výjezdovém zasedání v
Jihomoravském kraji se sešel pouze s managementem nemocnice
Znojmo, tak aby o tom zaměstnanci nevěděli. Totéž bylo i v naší
organizaci, sešel se s nejvyšším vedením, ing. Klusákem a panem
Bartoškem a s jinými vedoucími pracovníky ZZS JMK a firmou
Mithator, nikoliv s lékaři a se záchranáři.
Na dotaz přímo na pana ministra, zda-li ví, že je na jihomoravské
záchrance a v celém svazu zdravotnických odborů vyhlášena
stávková pohotovost, odvětil, že ví a že mu důvody řekl pan
ing.Klusák. Pan ministr požádal pana předsedu Zrzu o zaslání
informací a předal mu svoji vizitku s tím, že se i touto situací bude
zabývat, za což mu dopředu moc děkujeme.
Poté následovala tisková konference a závěrečná debata.
Jakmile bude oficiální zápis z odborového svazu, dáme na naše
internetové stránky.

