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"Vlada bo denar morala najti"
Zaposleni v socialnovarstvenih zavodih zahtevajo dvig
plač za dva plačna razreda , standarde in izplačilo nadur
URŠKA MLINARIČ

Medtem ko v vladi še vedno mrzlično
iščejo rešitev, s kakšno ponudbo,
potem ko je sklenila sporazum s Fidesom
prepričati sindikate javnega sektorja
v dogovor o odpravi varčevalnih
ukrepov so se z zahtevami začeli oglašati
posamezni sindikati. V sindikatu
delavcev zdravstvene nege ki ga vodi
Jelka Mlakar so pred kratkim ponovili
,

,

,

,

,

da že v kratkem pričakujejo ureditev

standardov in normativov in izboljšanje
položaja srednjih medicinskih
sester ki opravljajo delo višjih sester.
,

Ne dosegajo minimalne plače
Včeraj pa so tudi bolničarji , medicinske
pripravljenost
sestre, negovalci in strežnice
,
združeni v Sindikat zdravstva in
varstva Slovenije sporočili da
tako kot je sedaj ne gre več. Zaposleni
na področju socialnega varstva dobesedno
socialnega

,

,

,

izgorevajo , niso ustrezno plačani
tem pa jim tudi ne
izplačujejo nadur v skladu z zakonodajo.
Zato od ministrstva za zdravje
in ministrstva za delo , družino in
zadeve zahtevajo , da čim prej
uredita to področje , in sicer da uredita
za svoje delo, ob

socialne

kadrovske normative in zagotovita
," je dejal Padjan. Predsednik
potreben denar. Zaposleni v domovih sindikata Zvonko Vukadinovič pa je
za starejše in tisti , ki skrbijo za nego
dodal imajo številni nadure ki se jim
na domu , zahtevajo od vlade, da jim kopičijo saj jim jih v celoti ne izplačujejo
dvigne plače za dva plačna razreda je
, če že , pa jim jih ne izplačujejo v
povedal predsednik socialnovarstvenih znesku , kot je to zakonsko določeno.
zavodov Denis Padjan. Ti zaposleni Poleg tega zahtevajo odpravo anomalij
v plačni skupini J in pri vseh drugih
so v najnižjih plačnih razredih in
zahtevani dvig iz denimo 15. plačnega z najnižjimi plačami.
"Naš sindikat podpisa k varčevanju
razreda v 17. plačni razred bi bolničarju
ne bo dal. Vlada bo morala denar
prinesel 60 evrov bruto.
najti tako ali drugače " je jasen Vukadinovič
Tudi sicer zaposleni v domovih za
ob vprašanju ali si obetajo
ostarele sodijo med tiste z najnižjimi
215 milijonov evrov oziroma
plačami mnogi tudi minimalne plače
ne dosegajo. Tako je denimo vzdrževalec odpravo vseh varčevalnih ukrepov že
perila minuli mesec z vsemi s 1. januarjem 2017. " Ne izključujemo
dodatki zaslužil le 560 evrov, bolničar tudi splošne stavke kajti ljudje s terena
nam sporočajo da imajo vsega dovolj "
negovalec 601 evro , strežnica 537
evrov in dietni kuhar 627 evrov neto. pridoda Vukadinovič.
Ob tem pa vsi ti kljub temu da nudijo
v domovih 24-urno oskrbo in jih nadrejeni  Zaposleni na področju
pogosto tudi po opravljeni delovni
socialnega varstva
izmeni kličejo nazaj v službo ,
dobesedno izgorevajo.
saj je zaradi izgorevanja veliko bolniških
odsotnosti , ne dobijo dodatka za
stalno pripravljenost.
,

,

,

,

,

,

zahtevanih

,

,

,

,

,

Dodatek za stalno pripravljenost
" Zahtevamo, da se vsem tem začne
izplačevati dodatek za stalno pripravljenost

Zaposleni v
domovih za
ostarele so med
najslabše

plačanimi

 Zahtevani dvig iz denimo
15. plačnega razreda

v 17. bi bolničarju
prinesel 60 evrov bruto
 Od vlade zahtevajo ,
da pripravi kadrovske

normative in zagotovi
denar.
 Ne izključujejo tudi
splošne stavke , kajti

ljudje s terena
sindikalistom sporočajo ,
da imajo vsega dovolj.
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Ministrica predstavlja zdravstveno reformo
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo po pričakovanjih danes koaliciji
predstavila težko pričakovane zakonske predloge, ki bodo tvorili
reformo. Poleg osrednjega zakona predloga zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, bo predstavila še noveli zakonov o
zdravstveni dejavnosti in o pacientovih pravicah ter predlog izhodišč zakona
o vodenju in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov. Zdravstveno reformo
tvori tudi zakon o lekarniški dejavnosti ki pa je bil po razhajanjih med koalicijskimi
strankami vendarle potrjen na matičnem parlamentarnem odboru.
Rok do katerega mora ministrica predstaviti bistvena izhodišča zdravstvene
reforme , ki bo omogočila skrajšanje čakalnih vrst in ureditev razmer v
zdravstvenih zavodih se sicer izteče v ponedeljek. ( dr)

zdravstveno

,

,

,

,

Poklic zdravstvenega tehnika negovalca je zelo zahteven, plača pa je zelo nizka. Foto : Jana KOSAK
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