JARNÍ SNĚM PŘEDSEDKYŇ A PŘEDSEDŮ SEKCÍ A REGIONŮ
ČAS 13. 4. - 14. 4. 2018
Informace o činnosti a jednání prezidia ČAS



ŘEŠENÍ ČAS JAKO ORGANIZACE – ano x ne - ano - stále platná a jediná profesní
organizace pro sestry, kredity již nejsou potřebné, avšak semináře i školící akce ohodnoceny
kredity budou, ČAS má cca 4 500 členů, náš region má 34 aktivních členů, jsme jedni z
nejmenších

 JEDNÁNÍ S MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – ČAS v zastoupení předsedkyně
Martiny Šochmanové je přizvána k jednání na MZ na výzvu ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha

 SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝM SVAZEM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
ČR
Dne 14.4 . 2018 vydala Česká asociace sester a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče v
ČR v zastoupení s Bc. Dagmar Žitníkovou, společné prohlášení. Cílem spolupráce je zajistit dobré
platové i pracovní podmínky všech zdravotnických pracovníků v systému zdravotních služeb.
Obě organizace prohlašují, že mají stejné názory v následujících oblastech a mají zájem na:
 stabilizaci všeobecných sester, jejichž nedostatek je v praxi skutečnou hrozbou pro pacienty,
 zajištění dobrých podmínek pro poskytování zdravotních služeb, pro které jsou nezbytné i
další zdravotnické profese a nelze je opomíjet,
 dodržení slibu vlády ČR, že od 1.1.2019 dojde k navýšení tarifních a mzdových tabulek o
10% s tím, že navýšení platových a mzdových tarifů bude dostatečně profinancováno,
 sjednocení odměňování zaměstnanců pod platové tabulky bez ohledu na právní formu

nemocnic,
 nastavení ochranných mechanismů, které zajistí další přidělování příspěvku na platy a mzdy
pro profese, které v systému zdravotnických služeb chybí, aby nedošlo k jejich použití pro
jiné účely,

 podpoře nelékařských zdravotnických profesí s jedním společným cílem, a to zachování
kvalitní a bezpečné služby pro občany této země
 POKLADNA – v pokladně jen částka do 20 000Kč, cestovní příkaz vyplnit dle klíče na
stránkách ČAS

Informace najdete také na hlavních stránkách ČAS.

Předsedkyně ČAS region 2. 5. 2018 Jablonec n. Nisou
Bc. Daniela Macková

