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Je načase, aby evropští ministři zdravotnictví 
vyslyšeli naše hlasy!
Proměňte včerejší potlesk ve vyšší platy, více 
zaměstnanců a kvalitní zdravotnictví a péči 
financované z veřejných zdrojů!
Před dvěma lety miliony Evropanů tleskaly „hrdinům“ pracujícím v nemocnicích, 
pečovatelských domech, na klinikách... Dnes se zdá, že se na tyto lidi zapomnělo. 
Připojte se k naší výzvě, aby ministři zdravotnictví EU uznali cennou a důležitou práci 
pracovníků ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče.
Evropa se musí zasadit o více veřejných prostředků na zdravotnictví a péči! Odmítáme jakýkoli 
návrat k úsporným opatřením! Jsme proti komercializaci našeho zdravotního systému a 
systému péče!
Pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči nemohou a nebudou čekat, až se systém zhroutí.
Připojte se v pátek 9. prosince k naší delegaci odborů z celé Evropy! Pojďme vyjádřit náš 
názor!

Požadujeme, aby politici:

UZNALY naléhavost krize ve zdravotnictví a sociální péči.

POSÍLILY kolektivní vyjednávání a odvětvové kolektivní smlouvy, které podporují udržení 
odpovídajícího počtu zaměstnanců vycházejícího z potřeb, spravedlivé mzdy, dobré pracovní 
podmínky a odborová práva. Zřídily výbor pro odvětvový sociální dialog v sociálních službách, 
jak požadují EPSU a zaměstnavatelé z oboru sociálních služeb.

ZABEZPEČILY dostatečné veřejné financování a investice, které umožní pracovníkům ve 
zdravotnictví a sociální péči poskytovat kvalitní péči. Vyloučily zdravotnictví a sociální péči z 
úsporných opatření.

CHRÁNILY zdraví a péči jako veřejný statek a zabránily jejich komercializaci. Zajistily, aby byl 
celý zisk opětovně investován do zlepšení pracovních podmínek a poskytování péče. Zvrátily 
komercializaci, aby se zajistila odolnost odvětví a zaměření na práva příjemců péče.

ZABRÁNILY společnostem, které nemají uzavřenou kolektivní smlouvu, v přístupu k veřejným 
prostředkům.

PROVÁDĚLY evropskou strategii péče posílením spolupráce mezi EPSU a evropskými 
institucemi a zpřísněním předpisů a mechanismů kvality, pokud jde o přístup k veřejným 
prostředkům určeným na pečovatelské služby.

ZVÝŠILY ochranu a financování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany před 
psychosociálními riziky a postcovidovým syndromem. Vypracovaly zvláštní směrnici o 
psychosociálních rizicích zaměřenou na ochranu pracovníků před stresem a vyhořením 
způsobeným prací.

OBNOVILY veřejný charakter pečovatelských služeb. Uznaly zásadní roli, kterou sociální 
služby hrají v naší společnosti. Snížily nerovnost zajištěním všeobecného přístupu ke 
zdravotním službám a naplňováním práva na dlouhodobou péči.

ZLEPŠILY spolupráci mezi příslušnými evropskými organizacemi, včetně regionální 
kanceláře WHO pro Evropu, evropské regionální kanceláře Mezinárodní organizace práce, 
Rady Evropy a orgánů EU, při řešení problémů v oblasti zdravotnictví.

CHRÁNILY lékařské údaje podle současných i budoucích právních předpisů.

PROVÁDĚLY evropský pilíř sociálních práv, zejména právo na zdraví a péči.

UZNALY podle doporučení Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
covid-19 jako nemoc z povolání.
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