Warszawa, 16 września 2021 r.

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Pan
Jarosław Kaczyński
Wiceprezes Rady Ministrów
Prezes „Prawa i Sprawiedliwości”

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Prezesie,
w imieniu wszystkich naszych pacjentów oraz setek tysięcy pracowników ochrony zdrowia, medyków
oraz innych zawodów niemedycznych, których reprezentujemy, zwracamy się do Panów z prośbą
o podjęcie realnego dialogu i współdziałania dla ratowania publicznej ochrony zdrowia, która obecnie
kona.
Deklarujemy i zapewniamy, że jesteśmy gotowi do rozmów i współpracy w celu ratowania publicznej
ochrony zdrowia. Wiemy, że bez radykalnych i natychmiastowych reakcji Rządu RP to się nie uda.
Jednocześnie wiadomo, że nie uda się to Wam bez nas.
Jednak Rząd w tych działaniach musi być reprezentowany przez odpowiedzialnego, wiarygodnego
i merytorycznego przedstawiciela.
Zdajemy sobie sprawę, że działania te powinny być realizowane przez Ministra Zdrowia. Jednak
obecny Minister wielokrotnie dowiódł, że nie rozumie i nie uważa publicznej ochrony zdrowia za
kwestię społeczną, a tylko jako nadmierny wydatek budżetowy. Już w lipcu jasno wyraziliśmy nasz
brak zaufania do Ministra Adama Niedzielskiego. Całkowicie nieudana współpraca z aktualnym
Ministrem Zdrowia, jego błędy w ocenie sytuacji w systemie opieki zdrowotnej, wybiórcze
podejmowanie działań w sprawach istotnych dla systemu oraz usilne podtrzymywanie swoich
autorytarnych, niekorzystnych decyzji pogłębiają zapaść systemu ochrony zdrowia.
Byliśmy gotowi do rozmów od momentu zawiązania Komitetu, jednak Minister Zdrowia pozostawał
nadal głuchy na nasze argumenty.
Byliśmy gotowi do rozmów podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, i dopiero tam, wobec groźby
eskalacji konfliktu, w końcu doszło do naszego spotkania z Ministrem Zdrowia i to od niego
otrzymaliśmy zapewnienie o wspólnym spotkaniu z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego.
Zostaliśmy przez Ministra Zdrowia kolejny raz okłamani. Zamiast uczciwego dialogu i rozwiązywania
problemów wciąż mamy do czynienia ze strony Ministra z ignorowaniem największych grup
zawodowych i oburzającymi manipulacjami medialnymi wzorowanymi na walce z obywatelami
w czasach PRL. Nawet w trakcie trwającego protestu nie podejmuje merytorycznej współpracy.
Minister proszony w poniedziałek o konkrety i szczegóły w zakresie wyliczeń finansowych skutków
zaproponowanych przez nas rozwiązań dla systemu opieki zdrowotnej, do tej pory nie odpowiedział.
My, na jego prośbę o konkretyzację naszych postulatów, mimo że wydają się dla wszystkich Polaków
jasne, przygotowaliśmy w czwartek w Karpaczu odpowiedź w ciągu 6 godzin!

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii *
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii
i Intensywnej Terapii * Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna
Izba Pielęgniarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników
Ratownictwa Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii *
Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Protestujemy nie tylko o podwyższenie wynagrodzeń, jak mylnie zinterpretowano nasze postulaty.
Głównym celem naszego protestu jest zmiana złej ustawy oraz wzrost nakładów na ochronę zdrowia,
a także poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz lepsze wykorzystanie kadry polskich
medyków. Mamy pogłębiający się exodus kadr z systemu publicznego do prywatnego lub zagranicę, co
tylko zwiększa ilość pracy medyków zatrudnionych w systemie publicznym, powodując spadek jakości
i pogłębia zagrożenie pacjenta. To powinny być priorytety działań rządu. Nasze postulaty dotyczą
obecnych palących problemów, które nie pozwalają systemowi działać sprawnie. Świadczenia, czyli
krótko mówiąc wizyty i zabiegi, nie są odpowiednio wyceniane. Ich koszty znacznie przewyższają
kwotę, którą za nie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, przez co placówki medyczne zadłużają się.
Przykładów można podawać wiele, np. koszt obsługi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a medycyna
ratunkowa w ogóle jest dziedziną, która szczególnie uwypukla niedostatki systemu w opiece nad
pacjentami. Warto podkreślić, że protest poparło wielu pracodawców ochrony zdrowia, którzy,
obserwując ostatnią dekadę zmian w zarządzanych przez siebie placówkach, popierają nasze
postulaty.
Gdyby Minister Zdrowia konstruktywnie reagował na zgłaszane problemy i prowadził realny dialog,
nie byłoby tak ostrego kryzysu w ratownictwie medycznym, nie byłoby masowej likwidacji oddziałów
szpitalnych, nie byłoby protestu blisko 40 000 osób na ulicach Warszawy i nie byłoby Białego
Miasteczka 2.0 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Panie Premierze! Panie Prezesie!
Przed nami kolejna fala pandemii, z każdym dniem zwiększa się obciążenie systemu spowodowane
powikłaniami postcovidowymi pacjentów, w zastraszającym tempie narastają problemy w onkologii
z powodu zaawansowanych stadiów nowotworowych większej ilości pacjentów. Już obserwujemy
skutki nieuchronnego starzenia się społeczeństwa (wg danych GUS niemal 25 % Polaków w 2030 r.
będzie miało 65 lat i więcej) i zwiększa zapotrzebowanie zdrowotne obywateli.
Zmiany potrzebne są tu i teraz.
Właśnie dlatego, przez wzgląd na polskich pacjentów oraz reprezentowanych przez nas medyków,
wciąż jesteśmy gotowi do rozmów, jednak Rząd RP musi być w nich reprezentowany przez osobę
dającą gwarancję uczciwej i rzetelnej współpracy w trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków.
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