
    
Nábor a udr ení zam stnanc

 
Rámec akcí  

1. Preambule 
1.1 P ístup ke zdravotnickým slu bám je základním lidským právem. Toto právo je 

podstatnou sou ástí evropského sociálního modelu. V ichni p íslu ní initelé musejí 
napomáhat efektivnímu fungování zdravotnických slu eb. To zahrnuje mnohostranný 
p ístup, který bere v úvahu r zné výzvy, se kterými se v oblasti nedostatk ve 
zdravotnictví r zné zem st etávají. Tyto výzvy jsou etné a komplexní, a zahrnují:  

1.2 Stárnoucí populaci, která zvy uje po adavky na zdravotnické a sociální slu by, a 
navíc i stárnoucí personál a potí e p i náboru a udr ení zam stnanc ve 
zdravotnictví.  

1.3 Vzhledem k náro nosti práce je zvlá t d le ité zaji t ní optimálního pracovního 
prost edí ve zdravotnictví, aby pacienti dostávali vysoce kvalitní pé i.  

1.4 Finan ní a ekonomická krize dopadá na zdravotnická odv tví v r zných zemích 
r zn . Tak, jak se v n kterých zemích uplat ují, znamenají krty krátkozraká opat ení 
s devastujícími ú inky pro ve ejné zdraví, dostupnost zdravotnického personálu a 
infrastruktury. Aby udr ely a dále zlep ovaly své slu by, m ly by lenské státy udr et 
svou autonomii a kapacitu v plánování slu eb a organizování zdroj na místní, 
regionální i národní úrovni s ohledem na zaji t ní a budování celkové udr itelnosti 
svých zdravotnických systém .   

2. Obecné úvahy 
2.1 lenské státy jsou odpov dné za organizaci a fungování zdravotnických systém , 

eho sou ástí je i jejich zásadní role v organizování a poskytování odborného 
vzd lávání pro zam stnance ve zdravotnictví ve spolupráci se sociálními partnery a 
dal ími initeli tam, kde je to vhodné. lenské státy hrají také d le itou úlohu p i 
stanovení podmínek pro zdravotnické pracovníky prost ednictvím legislativy týkající 
se ochrany zdraví a bezpe nosti práce, pracovní doby, rovného zacházení a dal ích 
v cí. Sociální partne i by m li spolupracovat s národní, regionální i místní správou na 
rozvíjení politiky týkající se zdravotnických pracovník 1, nap . podporovat celo ivotní 
vzd lávání, vnit ní mobilitu pracovních míst, a poskytovat ídící a organiza ní 
dovednosti.  

2.2 Sociální partne i pln podporují efektivní plánování prost ednictvím Kodexu chování 
a následných krok p i etickém p es-hrani ním náboru a udr ení zam stnanc 
EPSU a HOSPEEM, kde se praví: Efektivní plánování a strategie rozvoje lidských 
zdroj na místní, regionální a národní úrovni jsou nezbytné pro zaji t ní rovnováhy 
mezi nabídkou a poptávkou zdravotnického personálu p i nabídce dlouhodobé 
perspektivy zam stnání pracovník m ve zdravotnictví.

  

2.3 EPSU a HOSPEEM jsou p esv d eny, e je nezbytné p ijmout opat ení pro zvý ení 
atraktivity zdravotnictví jako místa pro práci. Klí ovým bodem pro udr ení dostate n 

                                                 
1 V novat pat i nou pozornost Zpráv o otev ených konzultacích k Zelené knize evropských 
pracovních sil ve zdravotnictví : http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/workforce_report.pdf a 
Zelené knize o evropských pracovních silách ve zdravotnictví (COM(208)725 Final).  

http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/workforce_report.pdf
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vysokého po tu zam stnanc

 
v dob , kdy se blí í odchod do d chodu silné 

povále né generace, je vzd lávat, p ijímat a udr et mladé praktiky a reinvestovat do 
zralého personálu.  

2.4 EPSU a HOSPEEM cht jí pln p isp t k rozvoji a uplat ování politiky na místní, 
regionální, národní i evropské úrovni s cílem usnadnit nábor a udr ení zam stnanc 
a prosazovat dostupné a vysoce kvalitní zdravotnictví, p i plném respektování 
odpov dnosti jednotlivých lenských stát za organizování a poskytování 
zdravotnických slu eb svým ob an m.   

2.5 V ichni zam stnanci mají právo, aby s nimi bylo zacházeno d stojn a rovnoprávn , 
a aby pracovali v prost edí opro t ného od jakýchkoliv forem diskriminace.   

2.6 Uv domujeme si výhody rovnováhy mezi pracovním a soukromým ivotem, mezi 
jiným i pro uspokojení pot eb ur itých skupin zam stnanc .   

3. Ú el 
3.1 Podpora náboru a udr ení zam stnanc v nemocni ním sektoru 

EPSU a HOSPEEM si uv domují pot ebu vyhov ní po adavk m stávajících a 
budoucích zam stnanc . Aby mohly poskytovat nejvy í mo nou úrove pé e 
pacient m i spole nosti, musejí být zdravotnické slu by dob e vybavené, zvlá t 
pokud jde o dob e vy kolený a motivovaný personál. Investice do vzd lávání a 
pracovních podmínek jsou tudí nezbytností. To znamená, e musí být hodnocen a 
uznáván celý komplex pracovních podmínek zdravotnického personálu, aby mohl 
konkurovat ostatním sektor m. Sociální partne i ve spolupráci s ostatními p íslu nými 
orgány lenských stát podniknou akce na propagování sektoru zdravotnictví a 
zainteresování mladých lidí na práci v n m. Uznání  udr ení dovedností a zku eností 
star ích zam stnanc je stejn d le ité p i p edávání zku eností a udr ení celkové 
úrovn znalostí. Sociální partne i na v ech úrovních by ve spolupráci s p íslu nými 
orgány lenských stát m li vytvo it podp rnou infrastrukturu pro usnadn ní práce p i 
poskytování slu eb 24 hodin denn po 7 dn v týdnu.   

3.2 Zlep ení organizace práce 
Nemocnice musejí odpovídat po adavku nep etr itého poskytování slu eb po 24 
hodin denn 7 dn v týdnu.  Toto prov dy z stává typickým rysem nemocni ního 
sektoru, který musí disponovat personálem p ipraveným poskytovat nezbytný rozsah 
slu eb v r zných sm nách. Organizace práce musí brát v úvahu r zné pot eby a 
preference zam stnanc i zam stnavatel . Zam stnanci a jejich zástupci by m li být 
zapojeni do ur ování organizace práce, s cílem dosáhnout rovnováhy mezi spln ním 
po adavk v zájmu zam stnavatel i zam stnanc . Lep í rovnováha mezi pracovním 
a soukromým ivotem povede k vy í kvalit a motivaci v práci. HOSPEEM a EPSU 
uznávají výhody2 plynoucí z toho, e si zam stnanci mohou sami plánovat a domluvit 
pracovní dobu a dobu odpo inku. Sociální partne i budou spolupracovat na 
prosazování nejlep ích zp sob poskytování zdravotnické pé e, která ochrání 
zam stnance i zdraví a bezpe nost pacient . Sociální partne i zvá í uplat ování 
inova ních uspo ádání pracovi p i aktivní ú asti zdravotnických zam stnanc a 
jejich zástupc , jako je samostatné ur ování slu eb, které m e být podpo eno 
nástroji výpo etní techniky.   

3.3 Rozvíjení a uplat ování plánovacích mechanizm pracovních sil 
Plánovací mechanizmy pracovních sil3 musejí brát v úvahu sou asné i budoucí 
pot eby, aby bylo zaji t no, e dostate né mno ství personálu s po adovanými 

                                                 
2Studie organizace dánských sester, 2010; UK Boorman report on health and well-being - 2010 
3 WHO International Recruitment of Health Personnel: Global Code of Practice (WHO:Mezinárodní 
nábor zdravotnického personálu 
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dovednostmi bude v dy v pravý as na pravém míst . Tato opat ení se musejí ídit 
principy etického náboru a odpovídat m nícímu se demografickému profilu. Mezi 
jiným musí plánování pracovních sil zahrnovat zkoumání: stávající a budoucí pot eby 
dovedností v sektoru a organizaci, dostupnost pracovník s ohledem na jejich 
schopnosti a kvalifikaci a mo nosti zaplnit stávající a potenciální mezery 
v dovednostech.  
Pokud jde o zdravotnictví, shodují se EPSU a HOSPEEM na tom, e obecným 
pravidlem je práce na plný úvazek, ani by se vylu ovala mo nost práce na áste ný 
úvazek.   
Sociální partne i jsou si v domi p ínosu, který pro poskytování slu eb znamenají 
zam stnanci na dobu ur itou a agenturní zam stnanci a m li by mapovat potenciál 
integrace t chto pracovník do celku pracovních sil.   

3.4 Podpora r znorodosti a genderové rovnosti mezi zam stnanci ve zdravotnictví 
Pracovní síly ve zdravotnictví by m ly odrá et r znorodost spole nosti, o kterou 
pe ují. 
Aby byla dodr ena r znorodost a genderová rovnost zam stnanc ve zdravotnictví, 
je d le ité, aby stávající i budoucí politika umo ovala rovný p ístup k rovnováze 
v soukromém a pracovním ivot , ke karié e a k dal ímu vzd lávání. 
V t ina zdravotnického personálu jsou eny, z nich významná ást má zárove 
pe ovatelské povinnosti. Aby byl umo n n plný podíl mu i en na pracovním trhu 
ve zdravotnictví, m li by zam stnavatelé a sociální partne i p ijmout taková opat ení a 
zavést takovou politiku, které by zlep ily rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
ivotem pracovník . 

Je nezbytné podniknout kroky ke genderové vyrovnanosti v resortu zdravotnictví a 
p itáhnout více mu k práci ve zdravotnickém resortu. Sociální partne i by také m li 
zkoumat a propagovat politiku a praxi zam enou na podporu zvý ení podílu málo 
zastoupených skupin mezi zdravotnickými zam stnanci.   

3.5 Po áte ní vzd lání, celo ivotní vzd lávání a trvalý profesní r st 
Dob e vy kolený a motivovaný personál bude produkovat lep í výsledky v navracení 
zdraví a dal ích slu bách. Aby se zlep ila kombinace práce a vzd lávání, musejí 
sociální partne i zva ovat celou adu mo ností v etn do asného p elo ení na jiné 
pracovi t , kolení na pracovi ti, elektronické vzd lávání a dal í inova ní kariérní 
strategie a vzd lávací metody.4 

Roz i ování dostupných  mo ností pro rozvoj kariéry zam stnanc je velmi d le ité 
pro udr ení zdravotnického personálu, proto e m e pomoci nabídnout  dlouhodobou 
kariérní perspektivu. 
EPSU a HOSPEEM budou prost ednictvím svých národních lenských organizací 
prosazovat a podporovat výchozí vzd lání, programy celo ivotního vzd lávání i dal í 
odborný r st s ohledem na zaji t ní kvality vzd lávání, inovace znalostí a kvalifikace 
zam stnanc .  Otev ené kariérní dráhy mají usnadnit r zné cesty vzd lávání a 
kvalifikace v ech kategorií zam stnanc uvnit zdravotnického pracovi t i mezi 
r znými pracovi ti.  
Sociální partne i by m li podporovat programy, které umo ují zam stnanc m, kte í 
pro li vzd láváním, najít místa odpovídající jejich nov získaným znalostem a 
kvalifikaci. Sociální partne i by m li podporovat rozvoj program a iniciativ, které 
zam stnanc m pomáhají ídit sv j pracovní ivot a provád t kvalifikovaná rozhodnutí 
ohledn svých dal ích kariérních krok a vzd lávání.   

3.6 Dosa ení co nejbezpe n j ího pracovního prost edí 

                                                 
4 Evropské mechanizmy financování mohou hrát roli v podpo e mo ností vzd lávání a osobního 
rozvoje pracovník ve zdravotnictví prost ednictvím takových nástroj , jako je Evropský sociální fond 
(ESF), Evropský fond pro rozvoj region (ERDF) a Evropský fond pro globalizaci (EGF). 
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Zdravé a bezpe né pracovní prost edí p isp je k náboru a udr ení zam stnanc . 
Politika organizace pracovních sil by na v ech úrovních m la sm ovat k minimalizaci 
zdravotních a bezpe nostních rizik a umo nit zdravotnickým zam stnanc m výkon 
povolání v co mo ná nejbezpe n j ím pracovním prost edí.   

Sm rnice o poran ní ostrými p edm ty5 

lenské státy mají právní odpov dnost za zavedení sm rnice do praxe. Sociální 
partne i se budou pln podílet na ádném zavád ní této sm rnice do praxe i na 
kontrole ú innosti zavedených opat ení.   

Multi-sektorový návod pro e ení násilí od t etí strany a sexuálního obt ování ve 
vztahu k práci6 

EPSU a HOSPEEM se jako sociální partne i zavazují k plnému a efektivnímu 
uplatn ní tohoto návodu v praxi ve zdravotnictví a na jednotlivých pracovi tích.  
Sociální partne i ve zdravotnictví si uv domují negativní dopady násilí a sexuálního 
obt ování na zdravotnické zam stnance. Ohro uje zdraví, d stojnost a bezpe nost 
jednotlivce, ale má i velmi reálné ekonomické dopady v nemocnosti, poklesu morálky 
a fluktuaci. Násilí od t etí strany m e také vytvá et prost edí, které je nedostate n 
bezpe né nebo dokonce zastra ující pro ve ejnost, zam stnance i u ivatele slu eb, a 
má tudí i iroké negativní sociální dopady. M e také ohrozit pov st organizace jako 
zam stnavatele a poskytovatele slu eb.  
Proto se sociální partne i dohodli, e budou spolupracovat p i uplat ování nejlep í 
praxe a rozvíjet a sdílet její nejlep í modely.   

4. Zavedení do praxe 
EPSU a HOSPEEM se zavazují, e budou zavád t do praxe tento rámec akcí ohledn 
náboru a udr ení zam stnanc a budou: 

- shroma ovat a porovnávat p ípadové studie a zva ovat spole né iniciativy EPSU a 
HOSPEEM v souladu s kapitolou 3; 

- zva ovat následné kroky p i uplat ování kodexu chování p i etickém p es-hrani ním 
náboru a udr ení zam stnanc ; 

- monitorovat evropskou legislativu a dal í p íslu nou politiku, která m e mít vliv na 
nábor a udr ení zam stnanc .  

Podepsáno v Bruselu 17. prosince 2010   

Za EPSU:  Za HOSPEEM:           

Carola Fischbach-Pyttel, generální tajemnice Godfrey Perera, generální tajemník 

                                                 
5 Sm rnice Rady 2010/32/EU 
6 Evropský sociální dialog: Multi-sektorový návod pro e ení násilí od t etí strany a sexuálního 
obt ování ve vztahu k práci 


