Záznam ze schůzky s předsedou odborů Policie České republiky (PČR) p. Z. Buřičem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 9.8.2012 jsem se z vlastního podnětu sešel s předsedou odborové organizace PČR
p. Z. Buřičem, abych získal oficiální informace o chystaném medializovaném protestu
příslušníků PČR dne 12. října 2012.
Tato akce nebyla připravována ani předem konzultována s výborem STL, někteří z Vás měli
příležitost vyjádřit se k ní v médiích.
Ze sdělených informací předsedou odborů PČR vyplynulo, že
- příslušníci PČR nemohou ze zákona stávkovat,
- jednou z možností, jak nepřijít do plánované služby, je dle zák. 361/2003 Sb. (Zákon o
služebním poměru bezpečnostních sborů) dárcovství krve nebo dalších biologických
materiálů (§68, odst.5a), na jehož základě se uděluje služební volno s poskytnutím
služebního příjmu,
- všichni, kteří se dostaví na transfuzní oddělení, budou podle představ p. Buřiče
odebráni a tím získají nárok na služební volno,
- počty příslušníků, kteří se do akce zapojí, zatím nejsou přesně známy, jejich zjištění je
v plánu cca do konce srpna prostřednictvím krajských koordinátorů, kteří mají být
jmenováni v příštím týdnu.
Panu předsedovi jsem vysvětlil základní obecné postupy ZTS, které se týkají např.
- plánování/objednávání odběrů krve/krevních složek dle aktuální spotřeby, stavu zásob
TP a jednotlivých krevních skupin,
- procesu registrace/přijetí/odmítnutí dárce včetně časových nároků na registraci
prvodárce/pravidelného dárce,
- zásad dobrovolného dárcovství krve/krevních složek
- vystavování potvrzení za uskutečněný/neuskutečněný odběr,
- exspirace transfuzních přípravků,
- ekonomických souvislosti,
- nesmyslnosti administrativní podpory, kterou bez znalosti věci slíbil dr. Engel.
Vzhledem k tomu, že každé ZTS je samostatným pracovištěm se svými vlastními
standardními postupy, a STL, natož její předseda, nemá pravomoc za ně jednat, dovolil jsem
si domluvit s předsedou odborové organizace PČR následující:
Předseda odborové organizace PČR zajistí, že zástupci odborů PČR osloví každé ZTS a
projednají s jeho představiteli možnosti průběhu akce v daném místě. Je zcela na rozhodnutí
každého ZTS, jak se k plánované akci postaví. V této souvislosti jsem předal p. Buřičovi
odkaz na seznam ZTS s platným povolením k výrobě TP (www.sukl.cz), kde je možné v ČR
odebírat krev/krevní složky (bez autotransfuzí).
Pozn. na závěr:
Vzhledem k různým postupům a potřebám ZTS si dovedu představit různé scénáře lokálního
průběhu akce, od odběru všech/části dárců z řad policie přes registraci prvodárců až po
odmítnutí účasti na akci, např. formou sanitárního dne. Pokud bude zájem, můžeme
diskutovat případný společný postup v rámci programu sjezdu v Brně na začátku září.
V Hradci Králové, 10. 8. 2012

MUDr. V. Řeháček

