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SLIBY SE MAJÍ PLNIT,
A NEJENOM O VÁNOCÍCH
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, p.o.

Dne 17.8.2018 vstoupil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (zdravotnické odbory)
do stávkové pohotovosti. Zdravotnické odbory požadují: „zvýšení platových tarifů o 10% pro všechny zaměstnance
v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.“ Adekvátně k navýšení platů zdravotnické odbory požadují:
„zabezpečit finanční prostředky na 10% navýšení mezd a to prostřednictvím úhrad ze zdravotního pojištění“.
K vyhlášení stávkové pohotovosti vedly zdravotnické odbory dosavadní neuspokojivé výsledky společných
jednání s předsedou Vlády ČR v záležitosti navýšení platů zaměstnancům ve zdravotnictví a sociálních službách
na rok 2019 a vyjádření předsedy Vlády ČR, že nepodporuje plošné zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví
(zdroj: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/17-8-2018-stavkova-pohotovost.aspx). Zdravotnické odbory v této věci
zcela chápu, rozumím jim a plně je v této věci podporuji!
Proč? Protože:
❚ Sliby se mají plnit, nejen o Vánocích, a pan premiér ČR společně
s panem ministrem zdravotnictví
ČR zdravotnickým odborům na
jednání začátkem května (4.5.2018)
tohoto roku společně slíbili, že dodrží slib minulé vlády a navýší
tarifní platy a mzdy zdravotníků
od počátku roku 2019 o slíbených
deset procent.
❚ Nevidím rozdíl mezi zdravotnickým pracovníkem poskytujícím
zdravotní služby v jakémkoli lůžkovém zdravotnickém zařízení (nemocnici) a mezi zdravotnickými
pracovníky poskytujícími zdravotní
služby v ambulantních ordinacích
odborných či praktických lékařů,
zdravotnickými pracovníky působícími v terénních službách, v zařízeních sociálních služeb či kdekoli
jinde.
Proč je tedy v otázce navyšování
platů panem premiérem a panem
ministrem zdravotnictví prosazován
rozdílný přístup v oblasti odměňování zdravotnických pracovníků,
přičemž z jejich prohlášení je zjevné

že opětovně dojde ke zvýhodňování
zdravotnických pracovníků v nemocnicích na úkor zdravotnických
pracovníků působících v ostatních
segmentech zdravotnictví?
❚ Mám osobní velmi negativní zkušenost s tím, že v minulém období
Vláda ČR několikrát odsouhlasila
zvýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků, avšak pokaždé
nějak, prostřednictvím Ministerstva
zdravotnictví ČR a Ministerstva
financí, zapomněla z veřejného
zdravotního pojištění zaslat ke
zvýšeným tarifům zdravotnických
pracovníků potřebné finanční prostředky formou dostatečně zvýšených úhrad ze všeobecného
zdravotního pojištění.
Po každém z těchto Nařízení Vlády
ČR o zvýšení platů jsem společně
s ekonomem, stejně jako ředitelé
jiných zdravotnických zařízení
a zdravotnických služeb, pracně
hledal z čeho toto zvýšení tarifů
zaměstnancům uhradit, tak abychom splnili zákonem danou povinnost a zároveň nemuseli „ubírat“
z některých složek platu ostatním

(nezdravotnickým) zaměstnancům
organizace.
Jenom pro ilustraci toho, jak ve
skutečnosti v praxi vypadá Vládou
ČR zavedené „zlepšení platových
podmínek zdravotních sester“:
Vláda ČR svým nařízením zavedla
od 1.7.2017 zvláštní příplatek pro
zdravotní sestry poskytující zdravotní péči u lůžka v nepřetržitém
provozu. Příplatek byl Vládou
ČR stanoven v rozpětí od 1.000,do 5.000,- Kč s tím, že z veřejného
zdravotního pojištění bude vyplácení tohoto příplatku poskytovatelům
těchto zdravotních služeb zcela
kompenzováno.
Ve skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví ČR „uhradilo“ prostřednictvím úpravy tzv. úhradové
vyhlášky pouhých 614,- Kč. Toto
nestačí na pokrytí ani té nejnižší
hodnoty příspěvku (1.000,- Kč),
a to se vůbec neptám, z čeho máme
z těchto příplatků hradit zákonem stanovené odvody (zdravotní
pojištění a sociální zabezpečení).
Pokračování na straně 2.
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Osobně si vládou deklarované
„bude zcela kompenzováno“ představuji trochu jinak. Možná to bude
tím, že na věc nemám ten správný
„vládní“ respektive „ministerský“,
pohled.

jištění a nutností finančního dotování poskytování těchto terénních
sociálních služeb z jiných zdrojů
(zdroj: http://www.charita.cz/aktualne/tiskove-zpravy/financovanidomaci-pece-je-neudrzitelne-sestryvstupuji-do-stavkove-pohotovosti/).

V praxi tato zcela kompenzovaná
vládní úprava odměňování zdravotních sester vypadá následovně.
Déle než rok vyplácíme každé
z našich zaměstnankyň působících
u lůžka v nepřetržitém provozu
na každém z našich pobytových
zařízení sociálních služeb měsíčně
příplatek ve výši 3.000,- Kč.
Z těchto peněž odvádíme státu zákonem stanovené odvody. Oproti
tomu z veřejného zdravotního
pojištění tomuto inkasujeme celých
614,- Kč úhrad za poskytnutou
zdravotní péči. Vzhledem k tomu,
že jakožto příspěvková organizace
máme pevně stanoven roční limit
finančních prostředků na platy
všech zaměstnanců příspěvkové
organizace, musí být každému
čtenáři jasné, odkud je rozdíl mezi
vyplacenými 3.000,- a inkasovanými 614,- Kč, to je 2.386,- Kč
za každý měsíc a každou zdravotní sestru působící v nepřetržitém
provozu u lůžka v naší organizaci,
hrazen.

Obdobným způsobem se k odbory
vyhlášené stávkové pohotovosti
připojila i Asociace Domácí péče
ČR (zdroj: https://www.adp-cr.cz/
novinky/stanovisko-asociace-domacipece-cr-zs-ke-stavkove-pohotovostizdravotniku).

Ke stávkové pohotovosti vyhlášené
odbory se připojily dne 28.8.2018
i zdravotní sestry oboru Domácí
péče Charity České republiky,
které své připojení ke stávkové
pohotovosti odůvodňují dlouhodobým finančním podhodnocením
segmentu Domácí péče v rámci
systému veřejného zdravotního po-

❚ Naprosto nelogická regulace výkonů v segmentech zdravotnictví, které mají rostoucí tendenci
(zdravotní péče poskytovaná
seniorům v době, kdy roste počet
starých a nemocných občanů)
uplatňovaná ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.

Zdravotním sestrám z Domácí
péče Charity České republiky
i Asociaci Domácí péče ČR zcela
rozumím, s jejich stanoviskem
souhlasím a podporuji je!
Oblast Domácí péče, stejně jako
segment poskytování zdravotních
služeb v pobytových zařízeních
sociálních služeb je ministerstvem
zdravotnictví dlouhodobě neřešenou oblastí. Zde se na jednom
místě střetávají tři problémy:
❚ Indikace péče jiným subjektem
(ošetřující lékař) než tím, který
ji vykonává (zdravotní sestra
odbornosti 925 - Domácí péče
nebo zdravotní sestra odbornosti
913 - zdravotní sestra v sociálních
službách).

❚ Naprosto nedostačující výše
úhrad z veřejného zdravotního
pojištění za poskytnuté zdravotní
výkony, které nepokrývají ani základní plat zdravotní sestry.
V poslední době se k uvedeným
třem bodům ještě přidalo ministerstvem zdravotnictví a Vládou ČR
podporované „přeplácení“ zdravotních sester v lůžkových zdravotnických zařízeních (nemocnicích).
Bohužel, a to i přesto že je tato
skutečnost ze strany poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb
dlouhodobě zástupcům zdravotních pojišťoven a ministerstva
zdravotnictví připomínána, není
ze stran těchto institucí jakákoli
snaha o řešení tohoto problému.
Obě instituce společně s Vládou
ČR zjevně čekají, až dojde k úplnému kolapsu celého systému
Domácí péče a poskytování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb v České
republice.
Až nastane situace, kdy nebudou
z důvodu neřešených výše specifikovaných problémů existovat
zdravotní služby v pobytových
zařízeních sociálních služeb či
terénní zdravotní služby (Domácí
péče), pak už možná nebude ani
čas a ani nálada na to radovat se
z toho, že pan premiér společně
s jeho ministrem zdravotnictví
konečně splnili alespoň jeden
ze svých, občanům ČR, dávaných
slibů, tím slibem je zajištění
dostatku zdravotních sester v nemocnicích.

VI. ročník Seniorského Lycea
Také tento rok jsme nemohli jinak, než otevřít další, v pořadí již VI. ročník
oblíbeného cyklu Seniorské Lyceum. Letos se úžeji nesoustředíme na cesty
a vyprávění o nich. Volíme jiná, ne nezajímavá témata, však posuďte sami:
Takzvaným březnovým „otvírákem“ byla přednáška Mgr. Václava Vondráška
nazvaná „Vězení s klíčem uvnitř“, v dubnu zpracovala Dana Macháčková
historii „MHD v Plzni“, květnovou štafetu převzala kolegyně Hana Nigrinová
s esejí nazvanou „Přišli Slované ve středu?“ (ne, nepřišli). Čtvrtou přednášku
„S muzikantskou ÚCTOU“ nemohl přednést nikdo jiný, než Josef Pospíšil.
Poslední dvě pojednání se vztahovala k oslavám stého výročí založení
Československé republiky, Mgr. Štěpánka Skálová přednesla „Rozmary
prvorepublikové módy“ a Radoslava Zahradníková hovořila o spolkovém
životě 1918 - 2018 v eseji nazvané „Republiko, AHOJ!“. Rádi bychom také
tento ročník nabídli frekventantům celkem 10 témat, tak nám, prosím,
držte palce, abychom díky vnějším okolnostem nepolevili v nastavené úrovni.
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Léto

Zahrada a okolí Domova nabízí spoustu vyžití.
V letních měsících, když teploty nepřesahují
tropické hodnoty, využíváme venkovní prostory
na maximum. Staráme se o zahrádku a květiny,
hrajeme klasické i nevšední sportovní hry, procházíme se parkem nebo jen relaxujeme u výborné
točené zmrzliny, kterou máme za rohem. Léto
si zkrátka umíme užít na maximum.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Tvoření z mušlí
V srpnu jsme s uživateli často vzpomínali na své cestovatelské zážitky, poznané krajiny a dovolené.
Kousek krásy přímořských oblastí jsme si vytvořili i u nás v Domově. Tvořili jsme totiž z mušlí.
Naše dveře zdobí krásné věnce z přírodních materiálů, koláže z letních fotek jsme zahalili
do mušlových rámečků a na stoly vytvořili jemné dekorace. Krásy letních měsíců si tak můžeme
připomenout i v nadcházejícím podzimním období.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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Sportovní dopoledne
Ve středu 15. srpna 2018 jsme uspořádali v zahradě
našeho Domova sportovní klání ve třech disciplínách.
První z disciplín pod názvem „Basket“ obnášela
hod míčem na koš, přičemž uživatelé měli tři hody.
Ve druhé disciplíně nazvané „Šipky“ měli soutěžící
za úkol třemi pokusy trefit tenisovými míčky terč.

Třetí disciplína nazvaná „Kuželky“ obnášela menším
míčem, na pět pokusů, porazit rozestavěné kuželky.
Tohoto sportovního dopoledne se zúčastnilo celkem
46 uživatelů, z toho 31 soutěžilo, ostatní fandili.
Každému soutěžícímu byly zaznamenávány výsledky
a poté byli vyhlášeni ti, kteří dosáhli v dané disciplíně rekordu.
Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Muzikoterapie v „Nováčku“
Vždy několikrát do měsíce je s muzikantem Radkem uspořádána pro vybrané klienty muzikoterapie.
Všichni se sejdou v relaxační místnosti a hrají a zpívají. Hudební nástroje si v průběhu vzájemně
vyměňují tak, aby si každý vyzkoušel hru na jiný nástroj. Na obrázku Martin a Lucka hrají na zvonkohry,
Péťa drží v ruce tamburínu a Bára hraje na perkusy. Pan Radek hraje přitom na saxofon a vede hudební
text, jejž všichni postupně odzpívávají. Celé to ve splynutí vytváří skvělou muziku a velmi dobrou
atmosféru, ve které se klienti příjemně uvolní a odreagují.
Jiří Tvrdík, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

Voňavé mýdlování

Tvořit jen tak pro radost mohli naši uživatelé s paní Štěpánkou
Martiniakovou, pro kterou je domácí výroba dekorativních mýdel opravdovým a dlouhodobým koníčkem. O své bohaté zkušenosti se s námi paní
Štěpánka přišla podělit v úterý 7.7.2018 v dopoledním čase.
Prostor naší společenské místnosti se proměnil v tvořivou dílnu. Zvědavými
pohledy jsme zjišťovali, co vše obsahuje zaplněná velká krabice, jejíž obsah
nám byl od paní Štěpánky kompletně zapůjčen. Naši uživatelé utvořili
pět malých čtyřčlenných skupinek a asi po půlhodině se všichni postupně
během celého dopoledne vystřídali. Pod odborným a zkušeným dohledem
si každý zúčastněný mohl krok za krokem vyrobit originální mýdlo podle
své představy a fantazie. Naši uživatelé vybírali tu nejvhodnější mýdlovou
formu a také mezi čirou a neprůsvitnou mýdlovou hmotou. Rozhodovali
se jakou barvu a vůni ze široké nabídky vybrat. Nádherné vůně růže, fialky,
vanilky, čokolády či skořice provoněly nejen mýdla, ale i celou místnost.
Po ztuhnutí jsme mýdla vyloupli z forem a byli jsme překvapeni jak pěkně
finálový výrobek vypadá. Tak už jen zbývá originální mýdlo ozdobně zabalit
a dáreček pro radost je na světě. Paní Štěpánce Martiniakové děkujeme
za příjemně strávený čas a společné kreativní mýdlování.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Rozmarné léto
Letošní rekordně teplé léto lákalo k dopoledním aktivitám pod širým
nebem. V příjemném dopoledním stínu markýzy naši uživatelé vychutnávali krásu okolní rozkvetlé přírody.
Očima jsme hladili zářivé květy v mobilní zahrádce, bohaté trsy muškátů
v truhlících nebo pestrobarevné hortenzie v prostranství našeho parku.
Modrá obloha, zpěv ptáků a letní teplota dokreslovaly pohodu při venkovní
skupinové canisterapii, cvičení, trénování paměti, oslavě narozenin, malování,
či jiném tvoření. Ovšem rtuť teploměru se během dopoledne pomalu
šplhala až k tropickým teplotám a to už zas byl nejvyšší čas se před pálivým
sluncem schovat do prostor Domova. S koncem prázdnin se s horkým
létem budeme již pomalu loučit a na teplé dny v zimních měsících s nostalgií
už jen vzpomínat.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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