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Petícia zdravotných sestier

Podporujeme petíciu zdravotných sestier
Petícia sestier má už 50 000 podpisov (21.3.2011)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek začala petíciu 15. Februára tohto roku, podpisy chce
zbierať do polovice apríla. Ak petíciu podporí viac ako 100 tis. Občanov, bude sa ňou musieť zaoberať 
parlament.

BRATISLAVA 15. marca (WEBNOVINY) – Petíciu sestier a pôrodných asistentiek podporilo za mesiac jej 
existencie približne 30 tis. občanov. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA prezidentka Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek Mária Lévyová, ide však o predbežné číslo, stále totiž nemajú údaje zo všetkých regiónov.
Komora začala petíciu 15. februára tohto roku, podpisy chce zbierať do polovice apríla. Ak petíciu podporí viac
ako 100 tis. občanov, bude sa ňou musieť zaoberať parlament. Lévyová je pritom v tejto veci optimistická. „Ja tomu
pevne verím,“ povedala.

Oficiálny počet získaných podpisov za prvý mesiac existencie petície chcú sestry zverejniť na budúci týždeň.
Petičný výbor zároveň plánuje výraznejšie oslovovať verejnosť. Podľa Lévyovej chcú ísť do miest a vysvetľovať
Ľuďom podstatu petície ako aj problémy sestier. Zároveň potvrdila predpokladané obavy, že podpisy sa ťažšie
získavajú vo fakultných a univerzitných nemocniciach, kde je ohodnotenie zdravotníkov lepšie ako v iných
zariadeniach. „Tá podpora (v štátnych nemocniciach – pozn. redakcie) je menšia, myslia si, že sa ich to netýka,“
uviedla Lévyová. Podľa nej však najmä avizovaná transformácia zariadení na akciové spoločnosti spôsobí, že sestry
vo všetkých nemocniciach sa ocitnú na „jednej lodi“.

Sestry a pôrodné asistentky v petícii okrem iného žiadajú, aby mohli odchádzať do dôchodku po dovŕšení
58. roku života a aby bola pre ne stanovená minimálna hodinová mzda. Tá by sa mala pohybovať v rozmedzí
od 3,50 do 4,50 eur, a to v závislosti od kvalifikačného  a špecializačného stupňa vzdelania či náročnosti
pracovných činností. Komora taktiež požaduje, aby štát a zamestnávatelia podporovali sústavné vzdelávanie
sestier a pôrodných asistentiek a aby Ministerstvo zdravotníctva SR kontrolovalo dodržiavanie personálnych
normatív v zdravotníckych zariadeniach. Súčasťou petície je aj požiadavka o zriadenie samostatného odboru
ošetrovateľstva na ministerstve, podpora mimonemocničnej starostlivosti, najmä agentúr domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti a  legislatívna ale i finančná úprava poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach 
sociálnych služieb.

Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik sa vyhlásenie petície reagoval, že si váži prácu slovenských sestier 
a lekárov a bol by rád, ak by sa ich mzdové ohodnotenie mohlo zvýšiť. Upozornil však, že zdedil rezort s dlhom
v astronomickej výške. Podľa neho je v kontakte tak s odborármi, ako aj s komorami, a diskutuje o ich požiadavkách.
Podľa Uhliarika je nevyhnutné, aby sa situácia sestier na Slovensku výrazne zlepšila.

(z článku agentúry Sita z 15.marca 2011)

Výbor SSVPL SLS podporuje petíciu sestier. Sú naše najbližšie spolupracov-
níčky. Petičné hárky sú v prílohe tohto čísla. Môžete ich rozmnožiť a získať na
ambulanciách čo najviac podpisov pacientov.
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