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Vážené kolegyně a kolegové, 

 

u příležitosti voleb do Evropského parlamentu (EP) 23. a 24. 5. 2014 jsme oslovili 14 

stran a hnutí (z celkem 39) kandidujících letos do EP za ČR. Chtěli jsme, aby kandidáti 

vyjádřili svůj názor na témata dostatečné pracovní síly ve zdravotnictví, vzdělání 

zdravotníků, zajištění vhodných pracovních podmínek a kvalitní a bezpečné péče. 

Kromě postoje kandidátů nás zajímala také jejich orientace v tomto tématu a připravenost 

spolupracovat s profesními a expertními organizacemi při řešení otázek, které se týkají 

zdravotnických profesí. Oslovené strany (ANO, ČSSD, Hnutí úsvit, KDU-ČSL, KSČM, OK 

Strana, ODS, Piráti, Strana LES, SNK ED, Svobodní, TOP09, Věci veřejné, Zelení) byly 

vybráni podle toho, zda 1. 4. 2014 bylo možné na internetu lehce najít jejich kontaktní údaje. 

Plné reakce kandidátů můžete nalézt zde, nebojte se, opravdu to není dlouhé! 

 

Z parlamentních stran odpověděly jen dvě (KDU-ČSL a KSČM), což se nám zdá 

absolutně nedostatečné, vezmeme-li v úvahu zásadní roli profesních organizací 

a občanských sdružení v občanské společnosti. Dále jsme obdrželi tři různé reakce z OK 

strany a jednu od Svobodných. 

 

Zaslané odpovědi často zdůrazňovaly, že zdravotnictví má být v kompetenci členských 

států EU. Podle našich informací od současných poslanců EP a z Evropské federace sester 

se nicméně témata týkající se zdraví a zdravotnictví objevují při jednáních EP čím dál častěji 

a mnoho dokumentů EP naše zdravotnictví ovlivňuje (např. Směrnice o uznávání kvalifikací, 

o přeshraniční péči, o pracovní době, Green paper on Health Workforce, navrhovaná 

standardizace ve zdravotnictví, atd.). Vzhledem k již možné plné mobilitě zdravotníků po 

zemích EU, nutnosti několikaletého kvalifikačního vzdělání zdravotníků, rozdílů 

v pracovních podmínkách a očekávanému nedostatku zdravotníků v celé EU je 

potřeba zajistit na všech úrovních, abychom i v ČR měli stále dostatek správně 

vzdělaných zdravotníků. Na tomto úkolu bude ČAS ráda spolupracovat i s poslanci 

EP! 

 

Přejeme Vám dobrou volbu při volbách do EP, aby naši nově zvolení poslanci byli ochotni 

spolupracovat a naslouchat, měli pozitivní přístup ke své nové roli, byli často přítomní na 

zasedáních EP a dobře reprezentovali ČR. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Veronika Di Cara 
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