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Královéhradecký kraj dorovná mzdy svých zdravotníků ke své tíži. Jde o 146
milionů
Navýšení platů lékařského a nelékařského personálu nemocnic Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje ve výši 10 % tarifů a i 10 % DPČ znamená částku 146 milionů korun.
Radní Královéhradeckého kraje na pondělním zasedání schválili žádost zastupitelům o
uvolnění těchto peněz z krajského rozpočtu.
Náměstek hejtmana pro Zdravotnictví Aleš Cabicar předloží Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
na pravidelném zasedání 26. března materiál, na jehož základě bude možné všem krajským
nemocnicím poskytnout v režimu úhrady za poskytování veřejné služby částku 90 milionů korun.
Radní Rudolf Cogan zodpovědný za oblast ekonomiky pak do 30. června předloží Radě
Královéhradeckého kraje k projednání varianty dalších finančních zdrojů ve výši 56 milionů korun,
které bude možné poskytnout krajským nemocnicím.
„Prostřednictvím Zdravotnického holdingu KHK jsem navíc požádal vedení jednotlivých nemocnic o
maximální součinnost při hledání úsporných opatření na zaměření se na ekonomiku poskytování
péče v jednotlivých organizacích. Je pochopitelné, že nedostatek personálu, který zapříčiňuje
vysokou přesčasovou práci našich lékařů a zdravotníků, zvyšuje i nákladovost našich oddělení. Toto
není dlouhodobě udržitelná cesta, proto budeme muset společně s vedením nemocnic a primariáty
hledat přijatelná řešení,“ sdělil náměstek Aleš Cabicar.
Jednotlivé nemocnice budou tento týden postupně podepisovat kolektivní smlouvy a navýšení se
zaměstnancům projeví už ve výplatě za únor.
„Kolektivní vyjednávání proběhlo u nás vcelku bez problémů. Odbory požadovaly 10% navýšení
tarifů a zachování ostatních benefitů dle minulého období. Vzhledem k tomu, že kraj garantuje
finance, domnívám se, že podpis smlouvy je v tuto chvíli pouze technická záležitost, ke které dojde
nejspíše v tomto týdnu,“ říká předseda představenstva ON Jičín a.s. Tomáš Sláma.
Obdobně se bude postupovat v Trutnově, kde se o dalších podmínkách kolektivní smlouvy bude
ještě jednat, ale s navýšením mezd se počítá. Taktéž dojde k navýšení mezd ve Dvoře Králové nad
Labem. Kolektivní smlouvu v ON Náchod tento týden postupně podepisují za odborové organizace
odpovědné osoby ze všech nemocnic spadajících pod akciovou společnost – tedy v Rychnově nad
Kněžnou, Broumově i v Náchodě.
„Desetiprocentní navýšení tarifů a DPČ vnímám jako cestu ke stabilizaci lékařského i nelékařského
personálu, který je duší nemocnic. Přestože současná úhradová vyhláška plně nehradí toto
navýšení platů, rozhodli jsme se tento krok udělat. V nejbližší době budeme jednat s pojišťovnami
ohledně úhrad za poskytnutou péči,“ dodává hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
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