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Dotazníkové šetření ČAS: Pracovní podmínky zdravotníků v ČR 

 

Česká asociace sester provedla od 8. června 2013 do 31. července 2013 dotazníkové šetření týkající se 

pracovních podmínek zdravotníků v ČR, v reakci na podněty zdravotníků z přímé péče. Dotazník 

obsahoval celkem 16 otázek zaměřených na personální a technické vybavení pracovišť, 

administrativní zátěž, vztahy na pracovišti aj. Uvedený dotazník vyplnilo velké množství zdravotníků - 

celkem 5 935. 

Česká asociace sester slíbila všem respondentům a členům ČAS uveřejnění výsledků spolu se zprávou 

do konce měsíce srpna 2013. Vzhledem k tomu, že Prezidium ČAS považuje výsledky uvedeného 

šetření za velice závažné, je nutné výsledky prezentovat nejdříve na tiskové konferenci. Termín 

tiskové konference bude zveřejněn co nejdříve. 

Již nyní Prezidium ČAS připravuje podzimní konferenci věnovanou uvedené problematice pracovních 

podmínek zdravotníků. Na tuto konferenci jsou pozváni významní odborníci, kteří mohou pomoci řešit 

stávající situaci týkající se pracovních podmínek zdravotníků ČR: 

 Martin Holcát, ministr zdravotnictví v demisi, 

 Jiří Běhounek, místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina, 

 Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic ČR a ředitelka FN Plzeň, 

 Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 

 Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

 Jaromír Gajdáček, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR a ředitel zdravotní pojišťovny 

Ministerstva vnitra, 

 Alena Šmídová, vedoucí Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání MZČR, 

 David Marx, ředitel Spojené akreditační komise ČR, 

 Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví. 

Konference se bude konat 23. října 2013 v Brně a již nyní se můžete na akci přihlásit, členové ČAS 

on-line zde, nečlenové ČAS na: info@cnna.cz. Program konference naleznete zde. 

Na závěr bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat všem respondentům za zapojení se do 

uvedeného šetření a věříme, že můžeme výrazně pomoci zdravotníkům v přímé péči ve zlepšení jejich 

pracovních podmínek. 

 Prezidium České asociace sester 

V Praze dne 30. 8. 2013 
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