
INICIATIVA Č. 5

ZPRAVODAJ INICIATIVY SESTER O BOJI ZA LEPŠÍ MZDY A PRACOVNÍ PODMÍNKY V KKN   duben 2017

PŘIJĎTE PODPOŘIT ZVÝŠENÍ MEZD
A LEPŠÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY V KKN!

přijďte na shromáždění Iniciativy sester KKN při zasedání krajského zastupitelstva

20. dubna 2017, 8.30 hodin
před zastupitelstvem krajského úřadu (Závodní ulice 353/88)

Politici budou jednat i o KKN. 

Přijďme jim říci, že při současných přesčasech, stresech, přepracovanosti:

* nejde pracovat

* nejde důstojně žít
* nejde dávat pacientům péči, jakou si zaslouží
* nejde zastavit odchody zdravotníků z KKN

Na únorovém zastupitelstvu nás bylo dvanáct a byly jsme vidět.
Je na místě zastupitelům připomenout, že od té doby naše síla,

organizovanost a počty posílily. A stejně tak i naše odhodlání a bojovnost.

Připravte si a přineste transparenty, mohou být podepsané vašimi odděleními. 
Řekněte hesly a slogany, co máte na srdci. Už je na to čas! 

A abychom byli vidět, vezměte si bílá trika.

Přijďme se ozvat!

Na shromáždění mají své místo i studentky zdravotních škol z Chebu a Karlových Varů. 
Mzdy v KKN se týkají i jich: budou mít šanci do nemocnice nastoupit, nebo je nízké 
ohodnocení vyžene jinam?



HLASY Z TERÉNU
z pošty, schůzí,

e-mailu, Facebooku

Tisíc korun navíc pro SZP (střední zdravotní personál; zdra-
votní sestry, asistentky, laborantky...) a sedm stovek pro NZP 
(nižší zdravotní personál) a POP (pomocné pracovníky). Vše 
do základních mezd, nikoli formou osobních příplatků. Tak do-
padlo jednání s vedením Karlovarské krajské nemocnice (KKN) 
o rozdělení deseti milionů, které pro KKN uvolnil kraj jako 
zřizovatel.

Došlo k tomu navzdory tomu, že vedení nemocnice původně 
chtělo peníze rozdělit jen mezi SZP a právě jako osobní 

příplatky. A navzdory tomu, že zástupce karlovarských odborů 
s vedením souhlasil.

Iniciativa sester v KKN nesouhlasila. Nakonec to šlo, přidáno 
dostali všichni a do základů. Každý teď ví, že na boji vedeném 
Iniciativou sester mají zájem všichni. Že se týká každého.

A boj samozřejmě nekončí. Toto zvýšení mezd nemůže 
zastavit personální devastaci nemocnice a ničení životů 
zdravotníků přepracovaností.

První přidání jde do březnových výplat. 
Rozhodně nám nestačí

Čtyři zásady
našeho boje

Aby bylo naše snažení o lepší mzdy a pracov-
ní podmínky co nejefektivnější, musí se řídit 
čtyřmi hledisky:

1. Musí respektovat organizační sílu,
kterou má Iniciativa sester v nemocnicích. 
Nesmíme svou moc přeceňovat. Nesmíme ji 
ale ani podceňovat. A síly, kterou můžeme vy-
vinout, se nesmíme bát.

2. Náš boj musí být pro druhou stranu co 
nejcitelnější. 
Musí ji „bolet“. Konflikt jsme nevyvolaly my, 
byly jsme do něj vtaženy, když jsme začaly 
být utlačované přesčasy, přepracovaností 
a nízkými mzdami. Konflikt je už dlouho 
veden – je to konflikt proti nám a našim lid-
ským potřebám. Nechceme-li v něm prohrát, 
musíme vyvolat co nejcitelnější protitlak 
a chopit se iniciativy.

3. Náš boj musí být co nejohleduplnější pro 
pacienty. 
Není to tak, že by si bojující zdravotníci 
a zdravotnice brali za rukojmí pacienty. 
Pacienty si už dlouhou bere za rukojmí 
vedení nemocnice a její krajský zřizovatel, 
který nedokáže zastavit odchody personálu. 
Z pacientů tak vedení a kraj udělali rukojmí 
zhoršující se péče.

4. Musí nás samotné co nejméně vyčerpávat 
(finančně, psychicky, organizačně…).

Konkrétní metody boje musí co nejvíc 
splňovat tyhle čtyři požadavky. Klasickou 
stávku nám zákony a naše zodpovědnost za 
pacienty zapovídá, ale i tak již známe několik 
cest, jak bojovat. Než z nich vybereme, bu-
dou na svých odděleních členky Iniciativy 
sester sondovat, jaké jsou pro ně podmínky. 
Pomáhejte jim! A máte-li svůj nápad, nemusí 
přitom být úplně domyšlený, dejte ho vědět.

Přišlo nám do pošty: 
Již žádné ústupky a couvání. 
Patří vám úcta
 
Vážené kolegyně,

dovolte mi vyjádřit vám velikou úctu 
a pochvalu za vaši aktivitu, kterou vyvíjíte ne-
jen za sebe, ale kterou jste inspirací pro další 
sestry a zdravotnické pracovníky, kteří mají 
obdobné, ne-li stejné problémy, ale prostě 
nemají odvahu, čas, chuť, zájem…!

 
Nemohu jinak, než vám držet palce 

a popřát, ať nepolevujete a jste vytrvalé 
a důsledné. Již žádné ústupky a couvání. 
Pracuji ve zdravotnictví přes 40 let a v person-
ální politice se u sester nezměnilo téměř nic. 
Stále všichni spoléhají na jejich vysoké morál-
ní hodnoty, které jim nedovolí se o pacienta 
„nepostarat“. Na úkor svých osobních, rodin-
ných a společenských potřeb vykonávají své 
poslání a za to si vysloužily jen podceňování 
a zneuznání své práce bez patřičné finanční 
odměny a pracovních podmínek, jak se sluší 
na 21. stolet í u tak náročného a ničím nahra-
ditelného povolání.

 
Je třeba si uvědomit, že kvalifikovaná ses-

tra může pracovat jako pedikérka, asistentka, 
sekretářka, písařka, uklízečka, kuchařka, 
servírka, barmanka, řidička…, ale žádná 
z těchto profesí nemůže pracovat jako sestra. 
Sestry jsou prostě nezastupitelné a musí se s 
nimi tak zacházet. Umí si vůbec někdo, kromě 
nás sester, představit 24hodinové fungování 
nemocnice bez sester? 

 
Ve své iniciativě se nespoléhejte na 

nikoho, jen samy na sebe. Čím vás bude víc, 
tím větší bude vaše síla a šance věci změnit. 
Je třeba, aby si politici, management zdravot-
nických zařízení, ale i veřejnost uvědomili, že 
BEZ SESTER TO VE ZDRAVOTNICTVÍ 
NEJDE.

 
S úctou

 

PhDr. Hana Plachá

(redakčně kráceno)

KONTAKTY:

iniciativa.sester.cheb@seznam.cz

iniciativasesterk.vary@centrum.cz

iniciativa.sester@seznam.cz

web: organizujemese.cz

Facebook: Iniciativa sester

Nejde jen o KKN
Chování nadřízených? Asi jako když 

mi vrchní sestra řekla, že si prostě vezmu 
službu, která měla být za tři dny, protože vy-
padla kolegyně. Na můj argument, že nemohu, 
protože mám už vlastní plány, mi pověděla: 
„Ale mě váš osobní život nezajímá, a tu službu 
odsloužíte.“

(z Facebooku, hlas z jiné nemocnice)

Do čekáren
můžeme napsat klidně román

„Lidi sem chodí a nepočítají s tím, že 
s banálním problémem tady stráví celé 
dopoledne. Že tady budou čekat kvůli ne-
dostatku personálu tři hodiny. Nejsou na 
ten časový maratón vybavení… Takže oni 
tu přelouskají všechno, co tu najdou! Od 
brožurky o klíšťatech po brožurku o křečových 
žílách. Takže pro pacienty klidně můžeme vy-
dat noviny o délce románu, u nás mají čas je 
přečíst do poslední stránky.“

(z debaty na schůzi o tom, jak dlouhé mají 
být noviny Iniciativa pro pacienty, aby 

je v čekárně přečetli)


