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ZPRAVODAJ INICIATIVY SESTER O BOJI ZA MZDY A PRACOVNÍ PODMÍNKY V KKN        :::::         červen 2017 
 

Na koberečku: neposlušné sestry před kárajícími politiky 
 
Ano, dvě zástupkyně sester z Chebu a Karlových Varů byly na koberečku na krajské radě. A ne, 
nesetkaly se s pochopením, řekneme-li to velmi mírně. Setkaly se s předvedením moci a síly politiků. 
Se zvýšeným hlasem a obviňováním. Proč? Protože jsme jako zdravotnice našly sebevědomí, zvedly 
hlavu a odmítly být pasivními oběťmi krize v KKN.  
 
Pokud chcete vědět, jak spatra krajská rada jednala se zástupkyněmi zdravotnic, oněch zdravotnic, 
které ještě pořád drží péči v KKN nad vodou na úkor sebe i svých rodin, přečtěte si, jak jednání na 
krajské radě viděla jedna z nich:  
 

Vše, co řeknete (i co jste již řekli), může být (a bude) použito proti vám 
 

Můj report je určen výhradně kolegyním a kolegům 
z řad zdravotníků, kteří jsou možná stejně jako já 
přesvědčeni, že politické zástupce volíme zejména 
pro to, aby činili podle svých možností rozhodnutí 
důležitá pro náš pokud možno spokojený život. Je 
určen kolegům, kteří některým z nich stejně jako já 
stále důvěřují. 
 
Z pozvání na jednání krajské rady jsem měla radost a 
věřila jsem, že přinese pozitivní posun. Úvod tomu 
nasvědčoval. Dostaly jsme slovo jako první. 
Připomenula jsem, již poněkolikáté (a naivně, jak už 
vím), jak kritická situace je, jak pokračuje úbytek 
sester, jak nepřicházejí nové, jak enormně jsou 
vyčerpány stávající, vysvětlila jsem, jaké jsou naše 
priority, proč je nutné dorovnání mezd s ostatními 
zařízeními v kraji… Stále ještě s nadějí, že to někoho 
v místnosti zajímá… Směrem k nám padlo mnoho 
otázek, jenže smyslem sezení zjevně nebylo 
vyslechnout si na ně odpovědi. 
 
Nejtěžší pro mě byla konfrontace s tím, že přes 
všechno, co jsme již napsaly a řekly na všech 
setkáních, jednáních a zasedáních, nám 
pravděpodobně nikdo z přítomných nevěří. Většina si 
myslí, že jsme ve skutečnosti motivováni jakýmisi 
zákulisními cíli a vedeni, kromě vidiny lehce nabytých 
peněz, dokonce jakousi politickou stranou.  
 
Že nás skutečně motivuje zoufalství ze stávající 
situace, láska k našemu náročnému povolání, 
odhodlání vrátit mu prestiž, zlepšit zdravotní péči i 
postavení sester v očích veřejnosti, to je pro 
politiky zjevně velmi těžko uvěřitelné.  
 

 
Došlo na zpravodaj Iniciativy a jeho „agresivitu“, na to, 
že já sama jsem „útočná“.  Drzé politikům přišlo i to, 
že jsme ve zpravodaji zveřejnily údaje o tom, jak 
dopadlo na minulém zastupitelstvu hlasování o návrhu 
na navýšení vkladu do rozpočtu nemocnice o 40 
milionů. (Samozřejmě, ony údaje jsou veřejně 
dostupné, ale jejich otištění bylo pro radní drzostí!). 
Vše bylo prokládáno otázkami na naši adresu, ovšem 
bez toho, abychom měly prostor na odpovědi.  
 
V přívalu emotivních a hlasitých výpadů směrem 
k nám jsem se chvílemi opravdu začala v duchu ptát 
sama sebe: Neprovinila jsem se něčím? Není to 
zasloužené trestání? Tak intenzivní a nepříjemné ony 
výpady byly.  
 
Nemohla jsem váhat dlouho. Jsem si jistá, že jsme si 
vybraly správnou cestu. Že naše požadavky, 
vznesené po dlouhých měsících a celých letech, kdy 
držíme nemocnici nad vodou vyčerpávajícím 
nasazením, jsou oprávněné a jsou jedinou cestou ze 
současné krize.  
 
Nemohu se však, i když bych se mýlila ráda, zbavit 
dojmu, že cílem jednání na radě bylo právě toto: 
vzbudit v nás pocity viny a strachu z převahy a 
moci politiků. 
 
K otázce, zda je, nebo není nátlak správnou cestou, 
jsem se vyjádřila v minulém čísle Iniciativy, mé 
vyjádření je a bude stále platné. 
 
Iniciativa je naprosto nezávislá organizace, 
nevede ji žádná politická strana, vede ji odhodlání 
samotných sester z jednotlivých pracovišť, které 



se odmítají dál podílet na personální devastaci 
nemocnic, na ničení vlastních i rodinných životů a 
nemožnosti poskytovat kvalitní péči všem 
pacientům.  
 
Ano, Iniciativa ve svých prohlášeních politické 
zástupce nijak nešetří. A právě to, že se sestry, které 

dosud jen plnily své úkoly a mlčely, nyní odhodlaly 
k takovému kroku, je již samo o sobě dokladem 
urgentnosti krize a neodkladnosti jejího řešení. Právě 
tak by situaci měli vnímat političtí zástupci.  
 

 
Miroslava Korseltová 

 

Dvě důležitá data: 1. červen a 22. červen 
 

 
Už jsme si leccos vymohly. Doteď se Iniciativa 
zasloužila o přidání 2 250 korun pro sestry a 
asistentky, 1 100 korun pro ošetřovatelky a sanitáře a 
700 pro POP. Pořád však ještě bereme méně než 
zdravotnice v jiných zařízeních v kraji. A proto nad 
KKN visí další a další odchody. 
 
Bylo prospěšným, i když částečným a pozdním 
napravením nespravedlnosti, že kraj dosavadní 
zvýšení mezd poté, co za něj Iniciativa sester začala 
bojovat, umožnil. Jenže zdravotnice byly v KKN 
trestány nízkými mzdami tak dlouho, že to nestačí. Na 
krizi se zadělávalo tak dlouho, až je tak hluboká, že je 
potřeba, aby kraj sáhl k razantnějšímu řešení. 
 
Chce-li se kraj zachovat zodpovědně, bude mít 
šanci na zastupitelstvu 22. června, kdy bude 
rozdělovat rozpočtový přebytek za rok 2016. 
„Porcovat medvěda“ se tomu říká. Pokud je 
zdravotnictví takovou prioritou politiků (a tvrdí to 
všichni), musejí se této šance, jak s pomocí 20 milionů 
korun zabrzdit kolabování KKN, chopit. Hospodaření 
kraje za rok 2016 vykázalo zisk zhruba 500 milionů 
korun. Pět set milionů korun. To je dobré vědět.  
 
Ti politici, kteří se za současné kritické situace o 
uvolnění oněch 20 milionů na mzdy v KKN 
nezasadí, vyšlou zdravotníkům v KKN jasný 
signál. A nejen jim, promluví tak před volbami i k 
pacientům, protože jde o udržení a kvalitu péče v 
KKN. A jejich rozhodnutí nebude zajímat jen 
současné pacienty, ale i celou veřejnost. 
 

Provoz se teď musí přizpůsobit nám 
V rozhodování politikům musíme, tak jako předtím, 
pomoci. Kolaps a tlak na přepracované sestry je však 
na mnohých odděleních tak nesnesitelný a odmítavé 
reakce vedení kraje jsou tak silné, že se jim musíme 
připomenout pádněji než dosud. Jen o to ale nejde: 
Prostě už nemůžeme dál jako doteď. Jako doteď, kdy 
jsme se obětovaly, přehlížely vlastní zdraví, rodiny, 
koníčky. 
 
Proto je důležité datum 1. června. Toho dne totiž 
anesteziologické sestry v Karlových Varech, 
unavené a vyčerpané, zmobilizovaly, jak píší, 
zbytek svých sil a rozumu k tomu, že začaly 
pracovat „jinak“.  

 
Dáváme slovo jim samotným: 
 
 

 
 
 
Samozřejmě, opatření anesteziologických sester 
ukazují, že práce podle akreditačních předpisů má za 
současného nedostatku sester (způsobeného 
finančním podhodnocením) bezprostřední vliv na 
provoz a počet výkonů. Samozřejmě, ukazuje to, že 
současná situace je tedy zcela nesystémová – a že si 
od krajských politiků si vyžaduje nesystémové 
navýšení peněz KKN na mzdy.  
 
Karlovarská anesteziologie není jediným 
devastovaným oddělením KKN. Přepracovaností trpí 
skoro všechna. Někdo však být první musel. Svůj 
scénář mají i další oddělení. Zodpovědnost za 
zajištění kvalitní péče pro pacienty v KKN a za 
zastavení devastace vlastních životů cítí většina 
sester a zdravotnic.  
 
 
 

 
Těm, které už teď přešly od slov k činům, 
patří obrovská podpora a respekt. Ty, 
které budou následovat, udělají významný 
krok dál. Tahle šance je jedinečná. 
Všechny z nás, které se přidají, najdou 
v Iniciativě oporu. 

„Ráno jsme začaly předáváním pohotovostní služby a 
standardním hlášením. Na operačních sálech a 
dospávacím pokoji jsme si během dne připomněly, 
jak důležitý je pro nás a hlavně pro pacienty pohovor 
a edukace, které probíhají tak, jak by měly probíhat v 
akreditovaném zařízení. Prostě jsme začaly pracovat 
metodou ošetřovatelského procesu, v klidné 
atmosféře a modelem jedna sestra dělá práci jedné 
sestry.  
 
Pocity z dnešního pracovního dne nás utvrdily v tom, 
že to, pro co jsme se konečně (!) rozhodly, je 
správné. Tyto pocity jsou silnější o to, že jsme plně 

 podporovány primářem OARIM a vrchní sestrou.“ 



 

 
Berou privilegovaná oddělení nadstandardní odměny za směnu? 

 
Pokusíme se ověřit informace, které se nesou 
nemocnicí o tom, že existují privilegovaná 
oddělení, na nichž jsou přepláceny externí sestry. 
Pokud by to byla pravda, byla by to nehorázná 
nespravedlnost.  
 
A nejen to, byl by to další doklad, kam vede zoufalé 
záplatování provozu nemocnice: ne, mzdy, které by  

udržely stávající a přilákaly nové sestry, nemocnice 
a krajské vedení nedá, místo toho bude 
nespravedlivě prohlubovat mzdové rozdíly a 
přeplácet sestry na vybraných odděleních.  
 
A není to jen doklad absurdnosti dosavadního 
„řešení“ krize. Je to další doklad, že skutečné 
řešení může odstartovat jen splnění požadavků 
Iniciativy. 

 

 
My a naše Iniciativa. A jejich „KKN & my“ 

 
O nadstandardních odměnách pro externí sestry se 
„překvapivě“ nepíše nic v novinách „KKN & my“ 
vydávaných vedením nemocnice. Jejich hlavní 
článek se věnuje zvýšení mezd, tedy tématu, o 
němž píše i Iniciativa. A noviny se objevují na 
stejných odděleních jako Iniciativa, i když 
s několikaměsíčním zpožděním. Jinak se však od 
našeho zpravodaje liší snad ve všem. 
 
 
Naše Iniciativa vzniká zespoda, je hlasem terénu. 
Noviny KKN se do nemocnice snášejí shora, naši 
rubriku „hlas z terénu“ v ní nenajdete, hlas sester 
v ní nemá místo. Zato prohlášení krajských politiků 
ano. Naše Iniciativa poctivě varuje před krizí péče v 
KKN, noviny „KKN & my“ chtějí pacienty přesvědčit 
o  

 
tom, že vše je na správné cestě a že protesty 
zdravotnic jsou mylné. 
 
Tabulku ohledně dosavadního jarního zvýšení 
mezd přinesly noviny „KKN & my“ jako přetisknutou 
z Iniciativy! Jenže pozapomněly zmínit, že drtivá 
část zvednutí mezd byla zaměstnancům přiznána 
díky tlaku Iniciativy sester na kraj. Mimochodem, 
když tenhle fakt několik sester připomnělo na 
Facebooku KKN, jejich příspěvky byly rychle 
smazány. 
 
Každopádně máme „konkurenci“ – vyberte si.  A 
podobně je třeba zvolit si mezi spoléháním se na 
to, že kraj a vedení naše pracovní podmínky a 
mzdy zlepší jen tak, sami od sebe, a zapojením se 
do tlaku, který je k tomu postrčí. 

 
 

Iniciativa patří mezi veřejnost 
 

Tenhle nápad vzešel z jedné z posledních schůzí a nesmí zapadnout: Je fajn šířit speciál Iniciativy pro 
veřejnost (je to číslo 10) v nemocnicích, ale dostat by se měl i mezi ty, kteří do nemocnice nemusejí. Mezi 
naše sousedy, příbuzné, známé. Mnozí z nich se nás ptají třeba na to, co se děje, jak na tom KKN je, co 
vlastně chceme, proč protestujeme, možná i na to, zda nejsme „nenajedené“ a „co bychom ještě chtěli“… 
Dostat se však musí i dál, prostě „mezi lidi“. 
 
A nápad na to, dát dohromady partu a jít rozdávat Iniciativu před supermarkety, na náměstí v Chebu, na 
Tržnici ve Varech, je super. Samozřejmě, většina z nás by se stala kolportérkami novin poprvé v životě, jenže 
teď máme poprvé v životě svoje vlastní noviny. Ovšemže, oslovovat cizí lidi je neobvyklé, jenže teď jim máme 
co říct. A jasně, už takhle máme málo času, jenže teď musíme napnout síly a limit jsou tři týdny.  
 
Navíc, takováhle „adrenalinová“ akce volá po zakončení posezením v hospůdce, vinárně…  Domluvte se 
mezi sebou na odděleních nebo se ozvěte některé z našich spojek. Víte o nich.  

 

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

iniciativa.sester@seznam.cz 
 

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

 


