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I INICIATIVA                    č. 18 
 

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

 
 

Jednání o kolektivní smlouvě se odložilo. Bude až 15. listopadu 
 
Podle původního plánu jsme se měli s vedením sejít v úterý 7. listopadu, nakonec se však bude 
z rozhodnutí vedení nemocnice konat první kolo jednání o kolektivní smlouvě a tabulkových platech až o 
týden později, ve středu 15. listopadu. 
 
Musíme mít na paměti, že se tím krátí čas na jednání. Příští kolektivní smlouva má platit od 1. ledna. 
Odmyslíme-li si tedy dobu Vánoc, bude na jednání zbývat pouhý jeden jediný měsíc. Otázka přijetí státních 
tabulek je přitom oficiálně pořád otevřená, ze strany vedení nemocnice i krajské hejtmanky byly zatím 
pouze ústně přislíbeny. 
 
Iniciativa sester na jednání 15. listopadu samozřejmě bude.  
 
O jeho průběhu a reakcích vedení na naše požadavky i postoji odborů budeme informovat hned v příští 
Iniciativě. Hrajeme s otevřenými kartami, nechceme se teď zavřít za vyjednávací dveře – a na konci jen 
oznámit výsledek. Víme navíc, že naše síla je v tom, že o vývoji budeme informované my všechny v KKN, 
nejen ty z nás, které se jednání účastní. Je potřeba, aby vývoj bedlivě sledovaly všechny sestry, 
ošetřovatelky a další kategorie zaměstnanců. Protože být informované znamená mít šanci včas reagovat. 
 

Chcete-li se dovědět, jak první kolo jednání probíhalo a jaké jsou vyhlídky, 
přijďte na schůzku. Datum a místo dáme včas vědět. 

 

 
DOTAZ: Nedoplatí na přechod na platové 
tabulky nové sestry? Podle požadavků 
Iniciativy ne 
 
Dobrý den, dnes se mi do rukou dostaly „státní 
tabulky“. Když jsem to viděla, trošku jsem se 
zhrozila. Po ukončení denního bakalářského 
studia v červnu, a tedy s necelou půlroční praxí 
registrované všeobecné sestry bych se řadila do 
prvního stupně v tabulkách a nějaké 10. až 11. v 
platové třídě.  
 
Znamenalo by to pro mě si finančně pohoršit, 
ačkoliv se oznámilo, že bychom si ani my mladší 
pohoršit neměli. Možná, že se v tom pouze 
špatně orientuju?  
 
Pracuji v intenzivní péči, a když jsem tohle viděla, 
řekla jsem si, že je sice skvělé, že kolegyně 
s delší praxí polepší, ale já, která jsem studovala 
sedm let proto, abych mohla být všeobecná 

sestra bez odborného dohledu, mám jít s penězi 
dolů?  
 
Co mě bude motivovat, když bych si po půl roce v 
KKN platově pohoršila? To by mě motivovalo jen 
k tomu, abych si našla nové zaměstnání. 

(Facebook Iniciativy) 
 
 
 
Odpověď: Iniciativa sester usiluje o státní tabulky 
upravené pro KKN. Důležité je slovo 
„UPRAVENÉ“. Principem Iniciativy sester (který 
chce podle svých slov respektovat i ředitel März a 
předsedkyně představenstva KKN Jitka 
Samákové) je, že si nikdo nesmí přechodem na 
upravené státní tabulky pohoršit. Na mysli máme 
konkrétně například služebně mladší sestry, jimž 
aktivita v KKN za posledních šest měsíců 
vymohla vyšší mzdy, než jaké jim přiznávají státní 
tabulky. Musejí jim zůstat. 



2 
 

 
 

Říkat „NE“ je potřeba, 
shodují se ohlasy z nemocnic z celé republiky 

 
V minulé Iniciativě jsme psali o tom, že je třeba, aby se sestry (ale i ošetřovatelky, sanitáři…) naučili říkat 
„NE“. „NE“ zavedeným pořádkům, které stojí na porušování předpisů. Pořádkům, které znamenají pro tu 
kterou kategorii práci navíc, kterou nemá vykonávat. Pořádkům, které pošlapávají profesní hrdost. 
 
Přinesly jsme v Iniciativě zkušenost sestry z pražského Motola, která řekla „NE“ – a odmítla vytřít sál, 
prostě proto, že není uklízečka. Na Facebooku vyvolal článek množství sdílení a reakcí. Ty kratší z nich 
uveřejňujeme dnes, ty delší si schováváme do některého z příštích čísel. 
 
Všechny jsou dokladem toho, že problém, do kterého jsme se v KKN na několika odděleních pustily, znají 
sestry všude. A že se „NE“ učí říkat také, nebo už to dělají.  
 
 
„NE“ je částice, které vás ochrání 
- U nás na sálech není úklid v noci a o víkendech 
od oběda vůbec… Vytíráme si mezi operacemi 
samy. Bohužel ještě neumíme říkat ne… 
 
- No a proto tam ten úklid není. 
 
- Je to tak, ano. A když není sanitář, navezeme si 
pacienta samy, když není sanitářka, odvezeme si 
nástroje do centrální sterilizace, a když je nás 
málo, tak se připíšou služby a rázem máme 
211hodin s „volnem“ pouze před a po noční… 
Říkat „NE“ se budeme muset naučit už brzo… 
 
- Naučte se to teď hned. To není žádná věda. 
Krátká částice bez emocí! 
 
 
Říkám „NE“. A neustupuji 
Říkám „NE“ a i svůj názor na věc. Výsledkem je 
nálepka problémové sestry. Nevadí mi to, 
neustoupím, svoji práci se snažím dělat 
svědomitě, a to je snad přednější. Díky za článek. 
 
 
„NE“ v zájmu vlastního zdraví 
Naše společnost si zvykla, že sestra zvládne 
hodně, ale nějak se zapomnělo tu práci dobře 
ohodnotit... Mám štěstí, že práce je mým 
koníčkem, proto jsem ji zatím nezměnila, ale už 
jsem se musela naučit občas říct „NE“ v zájmu 
svého duševního zdraví…  
 
 

 
 
Vy že jste sestra? Nevěřím 
Jojo a pak vám lidi řeknou, jestli byste jim mohli 
zavolat setru, vy jim odpovíte, že můžou mluvit s 
vámi a oni na to: No, to určitě, vzdělaná sestra by 
tu přece nejezdila s vozíkem… 
 
 
Nemám na to kompetence 
Neuklidím. Nejsem kompetentní to řešit. :) 
 
 
Sestra na střeše. Místo pokrývače 
To, že nepřišel do nemocnice udělat svoji práci 
pokrývač, případně kominík, poznáme 
nejspolehlivěji podle toho, že po střeše polezou 
zdravotní sestry. 
 
 
Jsou hranice, které nepřekročím 
Chápu a držím pěsti. Před lety jsem změnila 
místo. Pracovala jsem jako instrumentářka a 
odmítla jsem, v rámci šetření, dělat sanitářku na 
oddělení a uklízečku na sále. Teď pracuji v jiné 
nemocnici, na pozici instrumentářky a je to 
v poho. Jsou hranice, které nejsem ochotná 
překročit. :) 
 
 
Máte můj obdiv! 
Moc pěkné, obdivuji, že jste vydržela a opravdu to 
neudělala. A to tedy všichni čekali na paní 
uklízečku půl hodinu? Klobouk dolů. 
 

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

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

 

 


