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  PROHLÁŠENÍ ČESKÉ ASOCIACE SESTER 
 
 
 
 

Česká asociace sester bere na vědomí návrh memoranda ministra 
zdravotnictví a Lékařského odborového klubu.  
Bude nadále jednat s ministrem zdravotnictví o svých hlavních požadavcích 
uvedených v níže uvedených bodech. O schůzku požádá příští týden. 
Hlavní důraz bude ČAS stále klást na aktivní spolupráci při přípravě 
zdravotnické reformy. ČAS bude rovněž žádat garanci ministra zdravotnictví v 
oblasti zvyšování platů ostatních zdravotnických pracovníků, zejména s 
ohledem na výhled roku 2012. 
Klíčové je, aby reformní kroky byly nastaveny tak, že přinesou dlouhodobý 
efekt a stabilitu jak pro pacienty, tak pro zdravotníky. ČAS se chce vyvarovat 
jakýmkoli krátkodobým řešením a nátlakovým akcím, která mohou ve svém 
důsledku celý systém destabilizovat. 
 
Požadavky České asociace sester: 
ČAS se chce aktivně účastnit na přípravě reformy zdravotnictví; 

1) V souvislosti s přípravou reformy ČAS žádá významné posílení kompetencí 
všeobecných sester, zejména v segmentu primární péče, domácí péče a 
zdravotně - sociální péče. Tomu musí odpovídat odpovědnost všeobecných 
sester, ale i jejich plat; 

2) ČAS souhlasí s omezením vstupu nových technologií a efektivním využitím 
těch současných; 

3) ČAS podporuje protikorupční opatření v resortu zdravotnictví;  
4) Při přípravě vyhlášek stanovujících personální, technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení žádá ČAS, aby byla spolu s ČLK a ČSL JEP k řešení 
přizvána; 

5) ČAS je připravena spolupracovat při zpracování standardů poskytování 
zdravotní péče (tzv. nárok pojištěnce); 

6) ČAS žádá spoluúčast na kultivaci Sazebníku výkonů a posílení nositelů výkonů 
z řad nelékařů. Současně požaduje navýšení indexace ceny práce nelékařů, ta 
je dlouhodobě podhodnocena; 

7)  ČAS podporuje přerozdělení pojistného mezi zdravotními pojišťovnami; 
8) ČAS podporuje aktivity pojišťoven vedoucí k finančním úsporám v oblasti léků 

a SZM; 
9) ČAS nabízí spolupráci při restrukturalizaci akutního lůžkového fondu, zejména 

s ohledem na jeho možnou transformaci v lůžka následné, či zdravotně sociální 
péče. ČAS podporuje redukci akutního lůžkového fondu o 10%. ČAS žádá, aby 
úhradová vyhláška na rok 2012 finančně zohlednila přesun pacientů z lůžkové 
do domácí péče navýšením úhrad tomuto segmentu. Tato bude více zatížena a 
změní se také struktura pacientů ošetřovaných v domácím prostředí; 

10) ČAS podporuje úpravy platových tarifů z vnitřních zdrojů systému s tím, že 
bude analogicky jako u lékařů zajištěn růst mezd i ostatním zdravotnickým 
pracovníkům; 
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11) ČAS je připravena nadále spolupracovat na zákonných i podzákonných 
normách o vzdělávání nelékařů. V této oblasti žádá zejména zjednodušení a 
zlevnění registrace nelékařů; 

12) ČAS nadále trvá na splnění příslibu ministra zdravotnictví nelékařům, který se 
týká v případě nalezení finančních zdrojů úpravy platů všech zdravotníků. 
Nelékaři se chovali a chovají velmi zodpovědně, nejsou tedy slyšet. Bylo by 
velmi nešťastné, aby za svůj zodpovědný postoj byli potrestáni. 
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