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Otázky, doporu ení a ak ní body

 
pro diskuzi ve dvou pracovních skupinách a na plenárních zasedáních  

Pr vodní dopis   

Vá ení ú astníci Evropské zdravotnické konference EPSU 2011,  

tento dokument obsahuje informace o formátu konference, p edpokládaném následném d ní a 
struktu e diskuze. Sekretariát EPSU navrhl k projednání ve dvou pracovních skupinách (PS) a na 
plenárních zasedáních adu otázek, doporu ení a ak ních bod .  

Dokument je strukturován v souladu se ty mi tématy konference: 

 

Evropeizace národních zdravotnických systém pé e a slu eb (TÉMA 1) 

 

Financování zdravotní pé e na pozadí krize a úsporných opat ení (TÉMA 2) 

 

P eshrani ní mobilita a migrace pracovník ve zdravotnictví (TÉMA 3 + PS 2) 

 

Pravidla pro efektivní nábor a udr ení zam stnanc

 

/ Stárnutí pracovních sil ve zdravotnictví 
(PS 1)  

Téma 3 se probírá v pracovní skupin 2. Pracovní skupina 1 je koncipována jako fórum pro sdílení 
informací a diskuzi ohledn

 

vývoje týkajícího se Evropského sociálního dialogu, zejména v letech 
2009 a 2010, na základ dojednání a p ijetí partnery EPSU a zam stnavateli v nemocnicích 
organizovaných v HOSPEEM.  

Tato ást shrnuje informace o hlavním obsahu a plánovaném fungování pracovní skupiny (4 
hodiny), zamý lených jako fórum pro vým nu a diskuzi mezi partnery EPSU 

 

Pracovní skupina 1 je ur ena pro í ení informací o výsledcích Evropského sociálního dialogu 
v sektoru nemocnic od jeho vzniku v roce 2006. Ú astníci jsou zváni, aby vyhodnotili, jak sociální 
partne i uvád jí dohody, struktury, kodexy chování, sm rnice, atd. do praxe. M lo by to být fórum 
pro diskuzi o efektivn j í innosti, ale rovn o obtí ích a selháních. Pracovní skupina 1 vychází 
ze t ech témat 

 

stárnutí zdravotnických pracovník , strategie a pravidla pro efektivní nábor a 
udr ení pracovník

 

(na základ ak ního rámce EPSU-HOSPEEM Nábor a udr ení pracovních 
sil

 

ze 17. prosince 2010) a Prevence násilí ve zdravotních slu bách páchaného t etí stranou . 

 

Pracovní skupina 2 má stejné tematické zam ení jako TÉMA 3. Nejprve jedná o vlivu 
p eshrani ní mobility a migrace zdravotnických pracovník , 1) o jejich práci, mzdových 
podmínkách a sociální ochran , 2) o pacientech, 3) o kvalit slu eb a 4) o zdraví a o systémech 
dlouhodobé pé e. Druhé téma: pokra ující konzultace a procesy související se Zelenou knihou, 
jejich

 

cílem je revize evropské legislativy o uznávání profesních kvalifikací v roce 2012. 

 

P edsedající pracovních skupin 1 a 2 budou po ádáni, aby se s ú astníky dohodli na tom, na 
které otázky, doporu ení a ak ní body se pracovní skupina zam í, a aby zjistili, zda ú astníci 
pova ují za vhodné p idat dal í body. 

 

Ú astníci v pracovních skupinách 1 a 2 budou v poslední ásti pracovní skupiny po ádáni o 
vypracování souboru doporu ení a ak ních bod pro partnery EPSU, sekretariát EPSU a pro 
p ípadné spole né/koordinované aktivity. Sekretariát EPSU ú astníky podn cuje k tomu, aby 

 

podle pot eby 

 

rovn upozornili na prioritní problémy, doporu ení a ak ní body relevantní pro 
ur ité regiony nebo skupiny zemí. 

 

Zpravodajové pro pracovní skupiny 1 a 2 budou po ádáni, aby klí ové problémy, které byly 
probrány, oblasti shody i neshody, doporu ení a ak ní body iroce odsouhlasené ú astníky 
p íslu né pracovní skupiny, p edlo ili plenárnímu zasedání dopoledne 19. íjna.  

Dal í kroky a výhled 

 

Zpráva o konferenci by m la být k dispozici do konce roku 2011. 

 

Vzhledem k asovým omezením v p ípravné fázi Evropské zdravotnické konference EPSU jsme 
nep ipravili prohlá ení ani rezoluci, která by m la být na konferenci projednána. Nicmén máme 
v plánu tak u init do poloviny roku 2012. Tento dokument bude poté projednán a schválen na ím 
Stálým výborem pro zdravotní a sociální slu by a Výkonným výborem EPSU. 
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V ervnu 2012 se projekt, pro který p ijímáme finan ní podporu z rozpo tu sociálního dialogu EU, 
p iblí í ke konci. Do té doby budeme mít rovn p ipravené dv

 
výzkumné studie. 

o Jednu na téma Evropeizace národních systém zdravotní pé e a vlivu interního trhu na 
pracovní sílu ve zdravotnictví a sociální dialog

 
(Dr. Rita Baeten, OSE, Belgie), 

o Druhou na téma P eshrani ní mobilita pracovních sil ve zdravotnictví: Výzvy z pohledu 
náboru, kvalifikace, pracovních podmínek a garance zam stnaneckých práv

 
(auto i: Prof. 

Jane Hardy a spol., University of Hertfordshire, Velká Británie)  

*** 
TÉMA 1: Evropeizace národních systém poskytování zdravotní pé e a slu eb: Vliv na 
pracovní sílu ve zdravotnictví, na pacienty, na kvalitu slu eb a na zdravotnické 
systémy  

Prioritní problémy / obavy pro partnery EPSU 

  

P eshrani ní mobilita pacient

 

/ u ivatel sociálních slu eb se stává/je realitou ve v t in 
lenských stát EU 

o Jak zabezpe it kompetenci vlád a státních ú ad p i plánování v souladu s národn

 

/ 
regionáln stanovenými cíly? 

o Jak regulovat a organizovat zdravotnické systémy, aby státní ú ady mohly i nadále zajistit 
obecnou a cenovou dostupnost pro v echny, kontinuitu, finan ní udr itelnost a princip 
lokálního / regionálního zaji ování slu by? 

o Jak posílit / ochránit práva pacient (nap . Co se týká stí ností, náhrady kod, ochrany dat, 
profesní zodpov dnosti, náhrady náklad ) a kvalitu lé by p i pobytu v / cest do zahrani í, 
ani by to zárove znamenalo propagaci zdravotnické turistiky

 

za cenu omezení dostupnosti, 
rovnosti p ístupu a kvality slu eb poskytovaných vnitrostátn a v blízkosti místa bydli t ?  

 

Nové p íle itosti a výzvy pro pracovníky ve zdravotnických slu bách vyvstávající z p eshrani ní 
spolupráce mezi státními ú ady, poskytovateli zdravotnických slu eb, zdravotními poji ovnami  

Otázky 

  

Jaké jsou va e zku enosti a obavy s ohledem na p eshrani ní mobilitu pacient

 

/ u ivatel 
sociálních slu eb pro partnery EPSU? 

o P ípad 1: Pocházíte ze zem , z ní více pacient

 

odjí dí, aby byli o et eni v jiné zemi, ne 
kolik jich p ijí dí, aby vyu ili va ich systém zdravotní pé e / sociálních slu eb (nap . Kv li 
dlouhým ekacím lh tám, nedostatku kapacit pro specifický typ lé by atd.) 

o P ípad 2: Pocházíte ze zem , kde dochází k (podstatnému) p ílivu pacient (nap . Vzhledem 
ke krat ím / nulovým ekacím lh tám, lep í kvalit lé by, specializovaným za ízením, ni ím 
cenám)  

 

Máte zku enost nebo ekáte, e p eshrani ní lé ba pacient

 

o pravd podobn ve va í zemi povede k vy í nerovnosti z hlediska p ístupu ke zdravotní pé i 
pro v echny a z hlediska její kvality? 

o je/bude vyu ívána zainteresovanými lokálními initeli k vytvo ení v t í konkurence 
v národních zdravotnických systémech, nap . Jako následek v t ího po tu smluv se 
soukromými poskytovateli zdravotní pé e?  

 

Je p eshrani ní lé ba pacient tématem sociálních partner v sektoru zdravotní pé e? Pokud 
ano, které problémy zahrnuje / které jsou sledovány?  

Doporu ení 

 

Viz ní e pod ak ními body, toto je rovn doporu ení pro partnery EPSU   
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Ak ní body 

 
Sledují va e odbory transpozici Sm rnice o právech pacient v p eshrani ní zdravotní pé i 
(2011/24/EU) z 9. B ezna 2011 do národní legislativy? lenské státy se mohou odchýlit 
v rozhodnutí ohledn

 
postup , zú astn ných institucí a rozsahu, v jakém vyu ijí nové mo nosti 

p eshrani ní spolupráce v následujících bodech: 

o Propagace opat ení p eshrani ní zdravotní pé e v pohrani í; 

o P ístup k problém m bezpe nosti a profesionální zodpov dnosti; 

o Vytvo ení referen ních center pro lé bu, která vy adují znalosti specialist

 

a která slou í 
k lé b málo b ných chorob; 

o Proplacení náklad (zdr ení, procedury, vyn tí ur itých náklad , kalkulace a proplacení 
náklad v p ípad nepen ních benefit ); 

o P edschválení lé by v zahrani í; 

o Fungování národních koordina ních center.   

***  

TÉMA 2: Financování zdravotní pé e na pozadí krize a úsporných opat ení v Evrop

  

Výzvy / obavy pro partnery EPSU 

  

Obecné výzvy: stárnutí populace vyvolávající nové a m nící se pot eby, nár st chronických 
onemocn ní, zvy ující se o ekávání pacient , inovace a í ení technologií, rostoucí náklady na 
zdravotní pé i  

 

Sm ování k vy ímu pracovnímu vyu ití / zatí ení, ale rovn nové úlohy (v multifunk ních 
týmech)  

 

Vy í výskyt nemocí, invalidity a odchodu zam stnanc

 

/ opu t ní profese z d vodu stresu, 
fyzického a psychického vyp tí  

 

Po celé Evrop jsme sv dkem 

 

rovn v d sledku ekonomické a finan ní krize a r stu deficit 
ve ejných rozpo t 

 

d le itých a trvalých tlak na ve ejné rozpo ty a ji implementovaných nebo 
plánovaných krt (v n kterých lenských státech na ádost MMF/EU), v etn schémat / opat ení 
v oblasti zdravotní a sociální pé e zalo ených na solidarit .  

Otázky 

  

Jaká pravidla byla ve va í zemi implementována nebo naplánována za ú elem sní ení náklad 
na zdravotní pé i, jak na stran spot ebitel , tak na stran dodavatel ?  

 

Jednalo se o n které z opat ení uvedených na stran 9 publikace OECD (2010): OECD 

 

setkání ministr zdravotnictví. Priority zdravotního systému p i nedostatku financí , 
http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf? 

  

Jednalo se o n které z opat ení uvedených v ásti 4 Efektivnost zdravotního systému, problémy 
efektivity a udr itelnosti

 

nebo v ásti 6 Hlavní výzvy v souvislosti s náklady a zvý ením 
efektivity zdravotních systém publikace EC/EPC (AWG) (2010): Spole ná zpráva o 
zdravotních systémech , viz 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm? 

  

Jak zajistit spravedlivý a univerzální p ístup k vysoce kvalitním a cenov dostupným zdravotním 
slu bám v podmínkách ( asto) omezených ekonomických zdroj a/nebo p i nedostatku 
zdravotnických profesionál ?  

http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf?
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm?
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Jak nejlépe zajistit financování profesionálních kolení a pr b ného profesního rozvoje s cílem 
propagovat kvalitu a bezpe nost zdravotní pé e, rovn s vyu itím strukturálních fond EU?  

 
Jakou váhu má / kolik pen z je vynalo eno na podporu zdraví a na prevenci nemocí/invalidity?  

 
Jak si vedou odbory ve va í zemi p i provád ní/plánování ní e uvedených ak ní bod ?  

Doporu ení / Ak ní body 

  

Pro zam stnavatele: Propagujte atraktivní pracovní prost edí a pracovní podmínky, p íle itosti 
k profesionálnímu rozvoji s cílem motivovat pracovníky ve zdravotnictví a zajistit kvalitu a 
bezpe nost poskytované pé e  

 

Pro státní ú ady, zdravotní fondy/NHS/poskytovatele nemocenského poji t ní: Zvy te efektivitu 
náklad na zdravotnictví (nap . stanovením cen a proplácením za farmaceutické prost edky, 
s p ísným usm r ováním, s vyu itím základu v podob kvalitní ambulantní pé e s cílem sní it 
vysoké nemocni ní poplatky nebo s vyu itím reorganizovaných interních proces ) a spojte tento 
cíl s cílem sní ení nerovností p i p ístupu ke zdravotní pé i (nebo tato oblast zpravidla souvisí 
s lep ím pr m rným zdravotním stavem)  

 

Pro vlády: Investujte do zdravotních a sociálních slu eb 

 

rovn pomocí zisk z dan 
z finan ních transakcí coby dopl kového zdroje financování 

 

nebo tyto sektory významn 
p ispívají k r stu ekonomiky a zam stnanosti a také k sociální provázanosti a za len ní  

 

Pro v echny: Bra te systémy 

 

zalo ené na solidarit (dan , sociální p ísp vky) 

 

zdravotní a 
sociální pé e jako to systémy ve ejných slu eb, berte v potaz obecný zájem a cíle ve ejné 
politiky  

 

Pro v echny: Sni te prost ednictvím kolektivních smluv rozdíly ve vý i mezd dle pohlaví a nízké 
mzdy, nap . zvý ením mezd 

 

s cílem zlep it rovnost mezd mezi pohlavími 

 

a opat eními, které 
e í mzdové nesrovnalosti na pracovi ti   

***  

TÉMA 3 + PS 2: Mezinárodní mobilita a migrace: p íle itosti a rizika 

 

pot ebná 
pravidla a právní rámce 

 

úloha sociálních partner a sociálního dialogu p i e ení 
výzev a vytvá ení e ení  

Výzvy 

  

Odliv kvalifikovaných pracovník

  

a odliv pé e (jeho sociální následky) na pozadí zvy ující se 
asymetrie od doby jednání o roz í ení EU v letech 2004 a 2007 

o ádná nebo nízká návratnost investic na profesionální kolení nebo pr b ný profesní rozvoj 
vzhledem k p eshrani ní mobilit zdravotnických profesionál

 

o Obecný nedostatek zdravotnických profesionál , zejména ve venkovských oblastech, 
vzhledem k mobilit zdravotnických pracovník (do asné/sezónní/trvalé povahy)  

 

Mzdové a pracovní podmínky, sociální ochrana a právní status ( asto enských) pracovník v 
domácnostech, zejména v p ípad 24hodinové pé i; poskytovatelé pé e 

 

zam stnanci a 
ivnostníci; absence krytí pomocí sociálního dialogu / kolektivních smluv  

 

Uznání profesionálních kvalifikací osvojených v jiném lenském státu EU / t etí zemi, nej ast ji 
p ed mnoha lety (jak se potom p ipravit na praxi ?); jazykové znalosti migrujících pracovník ; 
p ijetí na pracovi ti; pracovní a mzdové podmínky  
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Zaji t ní kvality a garance porovnatelnosti profesionální kvalifikace na základ re imu 
automatického uznávání nebo obecného schématu (odborní zdravotní profesionálové) 
v souvislosti se zlep ováním kvalifikace, mzdových podmínek a statusu   

Otázky 

  
Jak významný je tento problém p i va í práci v rámci odbor / ve va í zemi?   

 

Co va e odbory po adují od vlády / státních ad v oblasti e ení a sní ení nebezpe í nejistých 
pracovních podmínek, nízké mzdy a statusu ( eny, migranti) pracovník v institucích a 
v domácnostech a pracovník poskytujících pé i na dálku?  

 

Co odbory ve va í zemi d lají/plánují v souvislosti s e ením vý e uvedených výzev a ostatních 
problém spojených s p eshrani ní mobilitou a migrací 

 

na národní, regionální, sektorové nebo 
místní úrovni?  

 

Dochází se zam stnavateli k vým n a spolupráci? Jsou pracovní a mzdové podmínky a sociální 
situace migrant sou ástí agendy sektorového sociálního dialogu?  

 

Znáte a/nebo pou ili jste Pravidla chování z roku 2008 (viz ní e)?  

 

Znáte a/nebo pou ili jste a/nebo poskytli jste zp tnou vazbu WHO ohledn Globální etického 
kodexu pro mezinárodní nábor zdravotnického personálu WHO (2010), 
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html? Pokud ano, jaký máte názor na 
interakci mezi pravidly WHO a EPSU-HOSPEEM (komplementarita; substituce atd.)?  

Ak ní body 

  

Nava te na d ív j í implementaci Pravidel chování z roku 2008 z pohledu iroce roz í eného, 
zlep ujícího se dodr ování a zachovávání pravidel  

 

i te odborné výsledky dle ak ních mo ností odbor (sami, s partnerskými organizacemi) za 
ú elem zlep ení sou asné ekonomické situace, spole enského za len ní a právní ochrany 
migrujících pracovník v sektoru dlouhodobé pé e / pé e o star í osoby  

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html?
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Pracovní skupina 1: e ení výzev souvisejících se stárnutím pracovní síly ve 
zdravotnictví a p ijetím ú inných strategií a opat ení pro nábor a udr ení pracovník

  
Výzvy 

  
Zlep ování/obrana dobrých pracovních a mzdových podmínek, kvalitního pracovního prost edí a 
moderní organizace práce, se z etelem na nutnost zaji t ní lep ího souladu pracovního a 
rodinného ivota a poskytnutí dostate ných a p izp sobených mo ností kolení  

 

Plánování pracovních sil ve zdravotnictví na základ dat a d kaz (p i dodr ení etických princip 
p ijímání pracovník ), p edpovídání po adovaných kvalifikací, adaptace sm sice zku eností  

 

Usilovat o rozmanitost a lep í rovnost pohlaví v sektoru zdravotnických pracovník

  

Otázky 

  

Jsou tato t i témata, e ená v této pracovní skupin

  

tj. stárnutí pracovník ve zdravotnictví , 
efektivní najímání pracovník a strategie a pravidla pro jejich udr ení

 

a prevence násilí ve 
zdravotních slu bách páchané t etí stanou 

 

prioritním tématem pro partne i EPSU? Pokud ne, 
pro ?  

 

Co partne i EPSU v sou asnosti d lají nebo co mají v blízké budoucnosti v plánu s cílem 
propagovat / bránit zásady efektivního náboru a udr ení pracovník ? 

o Shroma ování stávajících postup , navrhování a p ijímání opat ení, tvorba p íru ek atd.? 
M ete uvést uplatn né kroky? 

o Diskuze a vyjednávání v rámci sociálního dialogu? 

o Uplatn ní doporu ených postup v kolektivních smlouvách nebo smlouvách na pracovi ti? 
Pokud ano, které aspekty jsou pokryty? 

o Dal í aktivity 

 

specifikujte je, prosím!  

 

S ohledem na e ení výzev spojených se stárnutím pracovník ve zdravotnictví 

o Existují podobné iniciativy, které jsou uvedeny ve studii (tj. pomalé odstup ování, postupné 
sni ování, pozvoln j í vy azování, ízení p edávání znalostí, lep í zaji t ní pr b ného 
profesního rozvoje, zm na pracovní doby / práce na áste ný úvazek, omezení práce na 
sm ny, definice pot eb p izp sobení jednotlivých pracovník , viz ní e) ve va í zemi? Které 
dal í iniciativy existují? (Viz také dokument Pozadí innosti EPSU-HOSPEEM v souvislosti se 
stárnutím pracovní síly

 

na webové stránce http://www.epsu.org/a/7283, v ásti Follow-up , 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
ALL-2.pdf) 

o Jsou tyto iniciativy vytvá eny, projednávány a implementovány spole n se zam stnavateli? 

o Které problémy musí být vzaty v úvahu / na které se musí pracovní skupina EPSU-HOSPEEM 
zam it (s p sobností od listopadu 2011 po dobu nanejvý 9 m síc )?  

 

Jakého pokroku lze dosáhnout v prevenci násilí páchaného t etí stranou, a jak?  

Doporu ení 

  

Identifikujte, i te, propagujte koncepty osv d ených postup , opat ení a programy v oblasti 
efektivního náboru a udr ení pracovník ; je-li to mo né, spole n se zam stnavateli  

 

Implementujte pravidla zam ená na pracovníky, která oce ují kvalifikaci a podporují rozvoj 
kariéry a která jsou p izp sobena pr b hu ivota, v ku, organizaci práce a pracovním proces m  

Ak ní body 

  

Viz vý e, problémy v ásti Otázky a Doporu ení , které je nutné prom nit v aktivitu (v ak ní 
body) 

http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-


Evropská zdravotnická konference EPSU 2011 
Bukure , 18. a 19. íjna 2011 

Otázky, doporu ení a ak ní body

 
pro diskuzi ve dvou pracovních skupinách a na plenárních zasedáních 

 

7  

Referen ní dokumenty EPSU + EPSU-HOSPEEM 

 
TÉMA 1 

 
Analýza a hodnocení EPSU týkající se Sm rnice o p eshrani ní zdravotní pé i (2011/24/EU), 
28. února 2011, http://www.epsu.org/a/7308 

TÉMA 2 

 

Spole ná deklarace o zdravotních slu bách, 7. prosince 2007, http://www.epsu.org/a/3615 

 

Prohlá ení o posílení sociálního dialogu v sektoru zdravotní pé e v baltských zemích, 26. 
kv tna 2011, http://www.epsu.org/a/7724 

TÉMA 3 / PS 2 

 

EPSU-HOSPEEM 

 

Pravidla chování týkající se etického p eshrani ního náboru pracovník

 

a 
dal í postup týkající se pracovník ve zdravotnictví, 7. dubna 2008, 
http://www.epsu.org/a/3715 

 

Odpov di EPSU na konzultaci EK / Zelenou knihu mající za cíl revizi Sm rnice 2005/36/ES o 
uznávání profesních kvalifikací z 24. b ezna 2011 pro první kolo konzultací, 
http://www.epsu.org/a/7448, a z 20. zá í 2011 pro druhé kolo konzultací 
http://www.epsu.org/a/7993 

PS 1 

 

EPSU-HOSPEEM (2006): Studie Propagace realistických pravidel v souvislosti se stárnutím 
v nemocni ním sektoru , http://www.epsu.org/a/7410 + http://www.epsu.org/a/7283, dokument 
Informace EPSU-HOSPEEM o práci stárnoucí pracovní síly

 

(v ásti Follow-up ), 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
ALL-2.pdf 

 

EPSU (2010): Mzdy a rozdíly ve mzdách mezi pohlavími v sektoru zdravotní a sociální pé e, 
http://www.epsu.org/a/6271 (únor 2010) [autor: Jane Lethbridge] 

 

Pokyny k e ení násilí páchaného t etí stranou a obt ování souvisejícího s prací, 16. 
ervence 2010, http://www.epsu.org/a/6782 

 

EPSU-HOSPEEM 

 

Ak ní rámec Nábor a udr ení pracovník , 17. prosince 2010, 
http://www.epsu.org/a/7158 

 

EPSU (2011) 

 

Pe ovatelské slu by o star í lidi v Evrop 

 

Výzvy k práci 
http://www.epsu.org/a/7431 (únor 2011) [autor: Jane Lethbridge] 

 

Dal í referen ní dokumenty (v etn

 

OSE, EOHSP, OECD a Evropské nadace) 

 

TÉMA 1 

 

Rita Baeten (2011): Evropeizace národních zdravotnických systém , prezentace na jednání 
pracovní skupiny EPSU v oblasti sociálních slu eb, 15. zá í 2011, http://www.epsu.org/a/7761 

TÉMA 2 

 

Záv ry Rady Investice do budoucích pracovník ve zdravotnictví: zam ení se na inovaci a 
spolupráci , 7. prosince 2010 (3053. setkání Rady EPSCO) 

 

Záv ry Rady Na cest k moderním, odpovídajícím a udr itelným zdravotním systém m , 6. 
ervna 2011 (3095. setkání Rady EPSCO 

 

problémy zdravotnictví) 

 

EC/EPC (AWG) (2010): Spole ná zpráva o zdravotnických systémech (Occasional Papers 
No. 74, 12/2010) 

 

OECD (2010): Systémy zdravotní pé e: Získání vy í hodnoty za peníze (OECD EDPN No. 2) 

 

OECD (2010): Setkání ministr zdravotnictví OECD. Priority zdravotních systém p i 
nedostatku financí 

http://www.epsu.org/a/7308
http://www.epsu.org/a/3615
http://www.epsu.org/a/7724
http://www.epsu.org/a/3715
http://www.epsu.org/a/7448
http://www.epsu.org/a/7993
http://www.epsu.org/a/7410
http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
http://www.epsu.org/a/6271
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/a/7158
http://www.epsu.org/a/7431
http://www.epsu.org/a/7761


Evropská zdravotnická konference EPSU 2011 
Bukure , 18. a 19. íjna 2011 

Otázky, doporu ení a ak ní body

 
pro diskuzi ve dvou pracovních skupinách a na plenárních zasedáních 

 

8 

TÉMA 3 / PS 2 

 
Evropské st edisko pro sledování zdravotnických systém a pravidel (2011): Mobilita 
zdravotnických profesionál a zdravotní systémy: d kazy ze 17 evropských stát

 
(Euro 

Observer Vol. 13 . 2) [auto i: Matthias Wismar, Irene A. Glinos, Claudia B. Maier, Gilles 
Dussault, Willy Palm, Jeni Bremner a Josep Figueras] 

 
Annamaria Simonazzi (2008): Re imy pé e a národní modely zam stnanosti (Cambridge 
Journal of Economics, 10. listopadu 2008) 

 

Fiona Williams (2010): Migrace a pe ovatelská práce v Evrop : vytvá ení vazeb na pozadí 
mezinárodní politické ekonomie pé e 

PS 1 

 

Evropská nadace pro zlep ení ivotních a pracovních podmínek (2006): Zam stnanost 
v za ízeních sociální pé e v Evrop . Shrnutí 

 

Evropská nadace pro zlep ení ivotních a pracovních podmínek (2011): Zam stnanost a 
pracovní vztahy v sektoru zdravotní pé e 

 

OECD (2011): Pot ebujete pomoc? Zaji t ní a hrazení dlouhodobé pé e. Kapitola 6: Jak se 
p ipravit na budoucí pracovníky v oboru dlouhodobé zdravotní pé e? (str. 189-212) 

 

OECD (2011): Nové dovednosti pro nová pracovní místa ve zdravotnictví: Plánování a vedení 
pracovník ve zdravotnictví v zemích OECD (DELSA/HEA(2011)9) 


