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APEL K MOBILIZACI PRACOVNÍKŮ ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Boj za zdraví a péči nad rámec pandemie 

„PEČUJTE O NÁS, ABYCHOM MOHLI PEČOVAT O VÁS.“ 

Pandemie COVID-19 je stále s námi a mnoho zemí po celé Evropě zaznamenává nárůst případů. 

Celá tato druhá vlna infekcí opět vystaví sektor zdravotnictví a péče obrovské zátěži. 

Mobilizujeme se, abychom nyní zajistili ochranu zdraví a důležitých pracovníků a aby naše systémy 

zdravotní a sociální péče stály na pevnějším základě tak, abychom mohli reagovat na tuto i budoucí 

pandemie. Miliardy, které jsou dány k dispozici a které by měly být přiděleny na národní a evropské 

plány obnovy, mění obrovskou výzvu, které čelíme, v příležitost k dlouhodobé transformaci zdravotní a 

sociální péče. Naléhavě potřebujeme bezpečný počet zaměstnanců a slušné platy, aby pracovníci ve 

zdravotnictví a sociálních službách mohli poskytovat kvalitní péči, kterou si lidé zaslouží. 

 Bezpečnost: Během pandemie čelí pracovníci ve zdravotnictví obrovskému tlaku a vážným 

rizikům vzhledem k jejich bezpečnosti. Mobilizujeme se, abychom zajistili, že všem 

zaměstnancům budou k dispozici náležité osobní ochranné prostředky, testování a očkování v 

množství a kvalitě, která zaručí bezpečnost nyní i v budoucnu. Je nezbytné zajistit, aby všichni 

pracovníci v první linii v celé Evropě dostávali spravedlivou odměnu za svou službu během 

pandemie. Ti z nich, kteří byli infikováni, rovněž potřebují nejlepší možnou lékařskou péči a 

jistotu, že COVID-19 bude brán jako nemoc z povolání.  

 Bezpečné personální zajištění: Systémy zdravotní a sociální péče v celé Evropě byly již pod 

tlakem z důvodu nedostatku zaměstnanců před pandemií. To již není udržitelné. Evropská 

komise počítá s tím, že pokud nebudou přijata vhodná opatření, bude v příštím desetiletí 

dramatický nedostatek sil pro zajišťování zdravotní a sociální péče. To znamená, že je nutné 

získat a udržet více pracovníků zatraktivněním daného odvětví, zvýšit kapacitu systémů 

vzdělávání a odborné přípravy ve zdravotnictví a sociální péči, a zajistit stálá pracovní místa 

pro mnoho mladých kvalifikovaných pracovníků najatých za nejistých podmínek, aby zvládali 

pandemii. 

 Vyšší plat: Nábor zaměstnanců do zdravotní a sociální péče brzdí dlouhodobé problémy se 

špatnými platy a pracovními podmínkami. Je skandální, že ti, kteří čelí tak závažným rizikům s 

ohledem na své zdraví a kteří se zavázali k péči o nemocné a starší lidi, jsou tak špatně 

odměňováni. Jako pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči si zasloužíme lepší plat a 

podmínky k práci, kterou děláme, nejen jednorázové bonusy za boj s COVID-19. K dosažení 

tohoto cíle je zásadní posílení kolektivního vyjednávání a pokrytí více pracovníků.      

 Kvalitní péče pro všechny: I když je řešení těchto výzev hlavně na státních systémech 

zdravotní a sociální péče, je třeba posílit spolupráci, koordinaci a podporu na evropské úrovni. 

Žádáme EU, aby přispěla ke zvýšení bezpečnosti a připravenosti pracovníků. Je třeba 

obnovit financování programu EU4health ve výši nejméně 9 miliard EUR a ve všech 

zemích musí vládní rozpočty reagovat na potřeby systémů zdravotní a sociální péče.
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Zdravotní sestry, lékaři, asistenti zdravotní péče, pracovníci péče o starší a domácí péče a další 

přední pracovníci se mobilizují po celé Evropě se svými požadavky na transformaci odvětví zdravotní 

a sociální péče. V důsledku úsporných opatření a nedostatečného financování byly naše nemocnice a 

pečovatelské domy na pandemii žalostně špatně připraveny. K úsporným opatřením již nemusí dojít a 

je čas naslouchat pracovníkům ve zdravotnictví. Tuto příležitost si nemůžeme nechat ujít. 

Je čas investovat do zdravotní a sociální péče 


