
I INICIATIVA                    č.22  
 

ZPRAVODAJ INICIATIVY SESTER O BOJI ZA LEPŠÍ MZDY A PRACOVNÍ PODMÍNKY V KKN      :::::      leden 2018 

► Hlasy z oddělení říkají:  
S tabulkami nás podvedli. Nenecháme to jen 

tak. Proto se přidáváme ◄ 
 

Pokud si vedení kraje a nemocnice myslelo, že se povede utéct od slíbených tabulek v tichosti, že si personál 

nechá zacpat ústa „aspoň něčím“, že se nechá rozdělit na „mladé sestry“ a ty ostatní nebo že zaměstnanci 

kvůli dluhům KKN zapomenou na dluhy, které má za dlouhé roky KKN a kraj k jejich peněženkám, jejich 

zdraví, jejich volnému času a jejich rodinám, byla to mýlka. Vydáváme některé kolektivní reakce jak na 

podvod vedení kraje, tak na krizovou situaci v KKN.  

 

Anesteziologie: Sklopené hlavy a poslušnost, nebo 
důstojnost a hrdost na svou práci. Co vlastně chceme? 

Milé kolegyně a kolegové, je začátek roku 2018. Jaký 

bude, co přinese? Ovlivníme sled událostí v naší 

nemocnici? Myslíme si, že můžeme: jen musíme chtít! 

Jak jsme se dozvěděly, státní tabulky nejsou, sliby 

nesliby. Nejsou peníze, nebo politici umí pouze 

slibovat? Asi to druhé. A jde jim to dobře, že? 

Doufáme, že se k tomu postavíme čelem a ne jako 

obvykle, mlčky a odevzdaně. Můžete říci, že jste při 

pohledu na výplatní pásku spokojené. Opravdu? Nevadí 

vám několikatisícový rozdíl ve výplatě oproti státním 

tabulkám? Spočítat rozdíl, který tím vznikne za pouhý 
rok, umíme asi všichni. Ještě stále je to v pořádku? 

To není jiný plat za jinou práci. To je menší plat za 

stejnou práci jako ve státním. Většina se jen pasivně a 

hezky anonymně veze na odvaze a boji našich kolegyň. 

Vystoupily z davu, projevily obrovskou osobní odvahu 

a postavily se čelem proti vedení nemocnice a 

politikům. 

Bojují za naši hrdost a důstojnost. Ony samy jsou 

přitom mnohdy terčem útoků svých nadřízených, kteří 

čekají na jejich zaváhání. Patří jim velký dík. 

Snad mají ještě chuť a nějaké síly na další aktivity. My 

ostatní, schované v davu, je musíme podpořit. Jak? 

Přemýšlejte a trochu se zamyslete. Pouhé kývání 
hlavami a mlčenlivý souhlas nestačí. 

Mít se dobře něco stojí! Iniciativa znamená být 
iniciativní = aktivní. 

za anesteziologické sestry a Iniciativu sester Ilona, 

10. ledna 2018 

 

Instrumentářky: Iniciativo, jdeme do toho taky! 
Ahoj všem, 

  

všem nám, co jsme hodně aktivní, méně aktivní, co 

podřimujeme a co se budíme… 

  

Díky za rozcvičky v podobě vašeho boje, naše milá 

Iniciativo, díky za dnešní situaci, která se nedá srovnat 

s minulostí. Rozcvičky nás probraly a jdeme do všeho 

s vámi. Jen nám dávejte povely, nejsme takové 

bojovnice. Chceme ale radostné dny pro sebe i pro 

pacienty. Chceme jim dát stoprocentní péči operační i 

pooperační. Péči, jakou si zaslouží, a se šťastným 

návratem domů. Chceme, aby byl na každém oddělení 

dostatek sester, sanitářek a všech, které ke své práci 

potřebujeme. Zasloužíme si to. A zaslouží si to i naše 

nemocnice. 

  

Pevné nervy a optimismus a ještě jednou díky, díky. 

  

PS: Napadlo nás pozvat pana radního Bureše na 

celodenní návštěvu nemocnice. Program by byl bohatý: 

ráno v 7.00 nástup na oddělení, s pacientem na operaci, 

s pacientem na JIP a zbytek dne do 19.00 by strávil na 

oddělení interny, neurologie, chirurgie a dalších. Třeba 

by se vcítil do nás, do pacientů, do reality. 

  

tým instrumentářek, COS KKN Karlovy Vary 

11. ledna 2018 



  

Urologie: Když po šichtě vidíte brečet silný holky, je 
vám zle 

Dobrý den všem, dovolte nám reagovat na personální 

situaci v KKN. Za službu na interně nabízejí sestřičkám 

z jiných oddělení 1 000 korun za šichtu. Naší sestřičce, 

která je na ranní (něco jako staniční, kterou nám zrušili), 

nabízeli 500 korun za ranní na interně a po nás by se 

nejspíš v této situaci chtělo, ať to u nás dáváme ve dvou 

celý den. Což vzhledem k tomu, že varská urologie jede 

dlouhodobě na 135 procent a ambulance na 160 procent 

(a není výjimkou, že tam lítá jedna sestra), je zcela 

nemožné.  

 

Máme kolem osmi deseti operantů, osmi 

deseti  propuštění a osmi deseti příjmů denně, na JIP 

nám většinou neberou pacienty, maximálně jednoho, 

protože jsou ve stejné situaci a jedou na omezená lůžka 

kvůli nedostatku sester – a my se tím pádem staráme o 

monitorované lidi po velkých operacích plus o ty po 

„menších“ operacích (kdy, jak všichni víme, se to může 

vždycky zvrtnout a vzhledem k průměrnému věku 

našich pacientů se to často stává), plus o ležící pacienty, 

kterých stále přibývá.  

 

Sestra, uklízečka a sanitář v jednom 

O pauzách na oběd si necháváme zdát, v podstatě nikdo 

ze směnných sester na obědy nechodí, aby tam 

nenechaly kolegyni samotnou, jíme v poklusu, a to 

doslova, lítáme od zvonku ke zvonku, neustále řešíme 

místa, stěhujeme pacienty, dáváme přistýlky a i ti 

největší držáci mají jazyk na vestě a přemýšlí o 

odchodu.  

 

Odnášíme to zdravím, přecházení nemocí: bolavá 

kolena i záda, to je realita této práce. Když člověk vidí 

brečet po šichtě holky, které jsou tam léta a o kterých 

víte, jak jsou silné, je vám z toho, jak se to tady vede, 

zle.  

 

Nemáme žádné ošetřovatelky, sanitářky o víkendech 

musejí uklízet a nemají čas být k ruce sestrám. Vytřít 

celé oddělení, všechny pokoje, uklidit koupelny, 

ambulance, operační sál... pak odbíhat od hadru a 

rozdávat jídlo, to vše musí stihnout jeden člověk. Co 

všechno musíme zastat v noci, vám ani neříkám, znáte 

to všichni (sestra, uklízečka a sanitář v jednom). Kluci, 

kteří slouží v noci sami na celý barák, mají práce dost a 

dost, tak je člověk zdaleka nevolá ke všemu.  

 

Jednou nohou v kriminále: velký průšvih je jen 

otázkou času 

Neslyšíme slovo uznání, jen výhrůžky, zákazy a 

příkazy. Někteří lékaři honí sestry jako nadmuté kozy a 

ve výsledku vyhrožují soudem. Že jsme jednou nohou 

v kriminále, není už jen vtipná hláška, ale holý 

každodenní fakt.  

 

Čekáme, kdy se stane velký průser – a každá se v duchu 

modlíme, ať se nestane nám. Ale on se stane, jinak to 

totiž není možné, musely bychom být stroje.  

 

Divíme se, že všechny ještě dokážeme fungovat doma 

jako manželky a především mámy, i když si neděláme 

iluze, že to není s vypětím všech sil. Tenhle stav trvá 

čtyři roky, ale připadáme si, jako by to bylo deset let 

života.  

 

Nastoupit k nám nikdo nechce, a když už nastoupí, 

vydrží pár týdnů nebo měsíců a prchá. Máme jednu 

sestřičku, která k nám přešla právě z varské interny asi 

před rokem. Její věta „Kdybych věděla, jak je to tady 

hrozný, tak bych z interny neodešla“ mi zní v uších 

často.  

 

Všechny se tu držíme kvůli kolektivu, vždyť s 

některými trvá kamarádství přes dvacet let, ale je jen 

otázkou času, kdy jedna z nás řekne, holky jdeme jinam 

– a věřte, že se o tom po nocích bavíme čím dál častěji. 

To jen, abyste viděli, jaká je realita poté, co se zrušily 

všechny urologie (Aš, Mariánky, Žatec apod.) široko 

daleko. Proč si na jiných odděleních vybojovali fůru 

pomocného personálu (každá ruka navíc ve službě je 

skvělá věc), proč si dokázali prosadit druhou ranní 

sestru, uklízečku na víkendy... 

 

Proč to u nás nejde? Pokud čekají, jak dlouho to 

vydržíme, můžeme s čistým svědomím za všechny říct, 

že už jedeme na rezervu. A to hodně dlouho.  

 

 

 

kolektiv sester urologického oddělení: Veronika 

Mišková, Jindra Vondráková, Hana Gongorová, 

Štěpánka Andrlová, Hana Kosmáková, Marie Suková, 

Miroslav Berka a Kateřina Fuchsová 

 



 

Jak je to se zvýšením platů od ledna: Pořád 
nevíme 

Popíšeme to jednoduše:  

 Jak už jsme informovali, místo několikrát 

slíbených tabulek vedení navrhlo 10procentní 

zvýšení mezd (skrze úhradovou vyhlášku) a 20 

milionů korun navíc.  

 O tom, jak se oněch 20 milionů rozdělí, se stále 

jedná. Náš první návrh vedení odmítlo, my jsme 

namítli, že vedení počítá se špatnými čísly 

(která jsou pro zaměstnance nevýhodná).  

 

 

Vedení naši námitku zčásti uznalo a data 

upravilo. My jsme poslali nový návrh.  

 Náš návrh zatím vedení neodsouhlasilo. Proto 

doteď nemáme co zveřejnit. S vedením se 

sejdeme v pondělí 29. ledna.  

Čeho jsme si všimli:  

 Vedení se snaží odsunout (proti naší vůli) na 

vedlejší kolej sanitáře. Nejen proto v této 

Iniciativě dáváme prostor právě i jejich hlasu. 

 

Jak je to s Iniciativou: Roste zájem. Na nás 
všech je, jak dál 

Jednoduše popíšeme i to, jak se poslední týdny 

podepsaly na kondici naší Iniciativy sester: Podvod 

politiků ohledně tabulek otřásl s mnoha sestrami, které 

slibům politiků a vedení prostě… naletěly. Teď mnohé 

z nich prohlédly a hlásí se. Fajn. A tím víc a tím 

sebevědoměji si teď mnohá oddělení všímají, v čem 

všem mají špatné pracovní podmínky. Fajn.  

 

A roste pocit, že „Když s námi vedení kraje a KKN 

takhle vyběhlo, nemáme žádný důvod se pro nemocnici 

dál rozdávat, tahat za vedení a politiky horké kaštany 

z ohně. Když nás podvedli s tabulkami, nemáme důvod 

dělat věci, které jsou nad rámec našich povinností, na 

náš úkor, které jsou dokonce proti pravidlům, proti 

normám akreditace, proti kompetencím naší profese.“.  

 

Máme za sebou několik užitečných a energických 

schůzí ve Varech a super schůzi v Chebu. Lidi v KKN  

jsou poučenější. Víc a víc lidí ví: a) že druhé straně 

nemůžeme věřit, b) že nikdo jiný než my sami si 

nemůžeme pomoci, c) že nestačí jen „brblat“, fandit 

těm, co jsou aktivní a „vybojují to za nás“, a čekat, jak 

to dopadne. Tahle zkušenost je fajn! 

 

Na schůzích i v e-mailové korespondenci s aktivními 

pracovišti a lidmi se objevila spousta nápadů, co pro 

tabulky i lepší pracovní podmínky dělat, tipů, jak se víc 

semknout, dát dohromady, zesílit, návrhů, jak bojovat. 

Teď máme všichni za úkol udělat z nich plán toho, 

co dělat dál konkrétně. Záleží to na nás všech, i na 

vás. 

 

 

 

 

Radní Bureš personálu KKN doporučuje: Mobilizujte se 
proti nám! 

V rozhovoru pro Právo radní Jan Bureš bez mrknutí přiznává, že kraj nedodržel slib státních tabulek, a na 

adresu sester a dalších zaměstnanců KKN říká: „Ať si mobilizují!“  

 

Myslí to samozřejmě posměšně, povýšeně, sebejistě, arogantně. Zaměstnancům tím vlastně říká: Už jednou 

jsme vás napálili na trik se slibem tabulek, zmákneme vás i příště. Jen si namlouvejte, že si na nás něco 

vymůžete. 

 

Samozřejmě, do boje za státní tabulky a lepší pracovní podmínky bychom mobilizovali i tak. Protože 

zvyknout si na to, že nás budou podvádět, nejde. 

 

Ale po oněch slovech pana radního budeme mobilizovat s ještě větší chutí. :) Dejte na jeho slova! 



►Hlas z terénu: Noví sanitáři? Nastoupí, 
vyzkoušejí – a odejdou kvůli penězům ◄ 

Co k situaci v KKN dodat: Za 12 let, které mám 

oddělány na operačních sálech, jsem nezažil takovou 

atmosféru, jaká je teď. I my na sálech, sanitáři i sanitáři 

bez kurzu, máme těžké a náročné chvíle. Když jsme od 

června 2016 vypověděli ÚPS služby z důvodu jejich 

chudého, lépe řečeno trapného ohodnocení, jsme se 

nedostali do požadovaného počtu cca 9 sanitářů na 

COS. Lidi přijdou, zkusí, někteří vydrží pár měsíců a ve 

finále to zabalí z důvodu nízkých peněz (13 tisíc 

hrubého základu, od 1. ledna 2018 asi 14 300 hrubého). 

Asi každý z vás, kdo kdy zaučoval nové kolegy, přitom 

dobře ví, že to není žádná sranda, někomu to jde líp, 

někomu pomaleji…  

 

Nejhorší je to, že ta krizová doba trvá už několik měsíců 

a trvat asi bude dál, pokud se NEZMĚNÍ POLITIKA 

FINANCOVÁNÍ V KKN. Na tom se všichni shodneme. 

Situace je taková, že na COS jsme v šesti, z toho pět 

sloužících a jeden na ranní šichty. Smutné je, že se 

nikdo nehlásí a hlavně ani kolegové z jiných oddělení se 

na sály moc nehrnou (já se jim ani nedivím, obíhat dva 

sály jedním sanitářem není žádná výhra, nějaký čas se to 

dá vydržet, ale ne do nekonečna). Teď to vypadá, že 

pokud pojede denně pět sálů, budou na jejich provoz 

denně tři sanitáři, možná budou i čtyři.  

 

Musím podotknout a hlavně poděkovat všem 

sestřičkám, jak sálovým, tak anesteziologickým i 

některým lékařům, že nám pomáhají a dobře vědí, že 

JSME JEDEN TÝM!!!! 

 

Jeden lékař mi nedávno položil otázku, proč tu ještě 

zůstávám. Moje odpověď byla: Ta práce mne ještě 

zatím baví i přes situaci, která je. Jak dlouho vydržím, 

to nedokážu říci.  

 

Více asi nemá cenu psát, na každém oddělení jsou 

starosti. 

 

Proto neusínejme nad 10procemntním přidání, dokud 

nad námi slunce ještě svítí. Nechtěl bych zažít dobu, 

kdy zhasne a bude tma na několik měsíců či roků. 

 

S úctou a s pozdravem nám všem, co se dokážeme v 

práci pousmát a zasmát, 

 

Kamil 

 

 

Jak je to s informovanými souhlasy? Kdo je 
má mít na starost? 

Jak se nenechat „dostat do kriminálu“?  
Co máme vědět o trestně a občanskoprávní 

odpovědnosti? 
 

Druhý díl právního semináře se koná v pondělí 22. ledna od 15.30 

v zasedačce karlovarské nemocnice (Budova B, vedle ORL ambulance) 

 

Témata budou zcela praktická, každodenně se s nimi setkáváme. Řeč bude i o 

problematice protiprávního jednání a porušení pracovní kázně. Seminář a workshop o 

zdravotnickém právu povede JUDr. Jaroslava Nováková. Pokud máte dodatečné otázky i 

k prvnímu dílu o pracovním právu, dostane se i na ně. 
 

 

e-maily: iniciativa.sester.cheb@seznam.cz ::: iniciativasesterk.vary@centrum.cz ::: 
iniciativa.sester@seznam.cz 

web: organizujemese.cz ::: Facebook: Iniciativa sester 

 


