
List otwarw do osób odpowiedzia|nvch za svtuacie w s|użbie zdrowia w Po|sce

,,od 40 |at nie Widziatem podobnego chaosu w służbie Zdrowia,,; ,,Boję się i nie mogę już tak
pracować,'; ,,Zamiast |eczyć wypetniam druki, nie potrafię już przychodzić do takiej pracy,, . to
niektóre cfaty zebrane obecnie wśród |ekarzy.

Tak dłużej być nie może. Jako młodzi |ekarze zrzeszeni w S|ąskiej |zbie Lekarskiej protestujemy i

ape|ujemy o zakończenie po|ityki pogarszającej opiekę medycznQ i niszczącej etos pracy Iekarza.

Ś|qska |zba Lekarska z prezesem Jackiem Kozakiewiczem od wie|u miesięcy ape|uje o dia|og z

decydentami, W tym celu organizuje kampanię informacyjną i konferencje, jak ta z udziałem
przedstawicieIi pacjentów, zorganizowana pod hasłem ,,NIE dIa dyskryminacji pacjentów i Iekarzy',.

W kampanii tej biorq udział także inne organizacje Iekarskie 'Głosy naszego środowiska są jednak

IekcewaŹone.

ostatnio rozpętana akcja karania finansowego lekarzy za niewłaściwe zapisywanie |eków to
ko|ejny niefrozumiaty cios W nas i naszych pacjentów. Kary nakładane przez NFZ na |ekarzy sięgają

naWet 700 tysięcy złotych.

,,Gdyby takich lekarzy uzurpujących sobie prawo bycia ponad prawem było więcej' to j€st€m

pewien, że 8,5 m|d zł na refundację leków rozeszłoby się nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy''
móWią przedstawicie|e NFZ W uzasadnieniu kiIkusetysiecznej kary d|a Iekarza. Czy |ekarze uzurpują

sobie by być ponad prawem czy teŹ prawo uzurpuje sobie bycie ponad zdrowiem naszego pacjenta?

czy bezpraWnie, nieuczciwie, podstępnie chcemy wydawać pieniądze NFZ? czy rozdajemy Ieki ,,nie
Wiadomo gdzle i nie wiadomo kiedY,'? Amoze, po prostu, dramatyczny brak pieniędzy W budżecie

zmusza urzędników do po|owania na nie w każdy moż|łWy sposób?

Naszym zdaniem stworzono system terroru Iekowego a nie oszczędności. system refundacji Ieków

specjalnie opańo na tak wiełu obostrzeniach, by nie ty|e uszczeInić system, aIe wręcz uniemoż|iWłć
pacjentom skorzystanie z petni przystugujqcych im praw, przerzucajqc przy tym winę za taki stan

rzeczy na Iekarzy. Przepisy absurdaInie skompIikowano i utrudniono działanie zgodne ze sztuką
medyczną. Na co dzień stajemy teraz pru ed dylematem: |eczyć według naszej naj|epszej wiedzy czy
paragrafu? Leczyć dobrze czy zgodnie z życzeniem urzędników? Zastraszeni i zdezorientowani

Iekarze boją się zapisywać |eki refundowane. Jest to lgranie z |osem chorych, naszych podopiecznych

na co nie możemy się zgodzlć|

sytuacja W służbie zdrowia jest Według naszej oceny dramatyczna. Profi|aktyka zdrowotna fostata
zredukowana, brakuje Ieków onkoIogicznych, medyczna opieka szkoIna praktycznie nie istnieje,
szpitaIe upadają, pacjenci czekajq W wieIomiesięcznych koIejkach' Brakuje specjaIistów.
Powstałą |ukę pokoIeniową próbuje się naprędce zapełnić ,,podszkoIonymi,, a nie wyszkoIonymi
Iekarzami, czemu maja służyć coraz to nowsze pomysty na reformy ksztatcenia specjaIizacyjnego.

W zaistniałej sytuacji szczegó|nie oburzającejest konf|iktowanie |ekarzy z pacjentami, poprzez

bezpodstawne oskarżanie nas, a nie osób odpowiedzialnych' za powstały chaos. oburza nas ciqgte
głoszenie frazesów o ,,dobru chorego,, podczas gdy dobro to nieustannie narażane jest na szkodę.



/ Apelujemy o zasadnicze, konkretne zmiany systemowe i uporządkowanie sytuacji opieki zdrowotnej
W PoIsce' z3miast rozpętywania agresywnej nagonki iprzerzucania odpowiedziaIności za organizacje
systemu opiekl zdrowotnej na środowisko Iekarskie.

Jesteśmy wysoko wyspecja Iizowanymi pracownikami. Jesteśmy również inteIigencją tego kraju.

Pracujemy w jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedziaInych zawodów na świecie - czv
naprawdę jesteśmy Wam niepotrzebni czy wręcz szkodIiwi, jak się to sugeruje?

chcemy leczyć a nie liczyć: punkty d|a NFZ, procenty refundacji za |eki, odsetki od kar, którymi nas

straszą. Pozwó|cie nam spokojnie pracować i dbać o naszych pacjentów.

sytuacja niepokoi nas tym bardziej, że od kiIku już |at styszymy narastajacy język nienawiści wobec

naszego zawodu. cytaty z ostatnich |at pełne sq pogróżek:

Gdy próbujemy stanąć w obronie rozsądku i dobra pacjentów, sĘszvmY |!k!9!!s.!!śEy@!g
zochowvwaIi sie nieaodnie, którzv bedą utrudnidli pdcientom żvcie, bedq podleąali konsekwenciom,,.

- Niegodnie to bezwstydnie, nędznie, nikczemnie-czy można nas tak obrażać? Czy raczej

,,niegodnie,, znaczy niezgodnie z zaIeceniem urzędników?... czy utrudniamY życie pacientom? czy
to życie ratujemy? odpowiedź jest jedna.my ratujemy życie naszych pacjentóW. Do tego jesteśmy

bowiem powotani. Poprzez |ata zaniedbań,spętanie absurdaInymi przepisami ,utrudnia się nam tę

misję.

,'Jeżeli wystąpi ibedzie sie ndsiloć niebezpieczeństwo d|d obvwoteIi, istnieie możliwość bronio lekarzv

w komasze,,., Czy jest to jeszcze Wo|ny, demokratyczny kraj, kiedy grozi się |ekarzom przymusową

branką do wojska? Czy w wo|nym kraju |ekarze mogq być wyciągani siłą przez żandarmerię Wojskowq

ze swoich domóW? czy to Iekarze stwarzaja niebezpieczeństwo dIa obywateIi czy też koIejne rządy?

czy można WmaWiać pacjentom, że Iekarz jest dIa nich niebezpieczeństwem?

,'Pokąż lekarzu co masz w ąarożu,,- Nieustannie rozpowszechniane kłamIiwe informac.,e o wie|kich

dochodach i łapownictwie Wśród wszystkich lekarzy oburzajq nas - młodych |ekarzy. jeże|i ktoś miał
|ub ma do czynienia z korupcjq w stużbie zdrowia powinien sprawę zgłosić do prokuratury i |zby

Lekarskiej. osoby Winne powinny zostać wyk|uczone z naszego grona i osqdzone. Nie zgadzamy się

natomiast na oszczercze obwinianie wszystkich nas za przestępstwa pojedynczych pracowników

służbv zdrowla.

Zarobki |ekarzyto temat pełen kłamstw i ma nipuIacji. od lat głoszono hasło,,|ekarz sobie dorobl,''

Byto ijest to haniebne. ograniczano zarobki, przyzwa|ano na korupcję. Dzisiaj, Wciaż głosi się

nleprawdę-jako nasze zarobki podaje się np. kwoty brutto osiągane na ki|ku etatach' z dyŹurami,

często bez przerwy W pracy. Tak bowiem pracują W Polsce |ekarze: z dyżuru do poradni, z poradni do

pogotowia z pogotowia do szpita|a itd. obecnie lekarz w Po|sce nie może godnie zarobić - może
jedynle DoRoB|c. Na tym bazuje system opieki zdrowotnej _ |ekarzy W Po|sce jest za mało więc
pozwa|a się im osiągnqć godne za robki jedynie poprzez pracę na ki|ku etatach. czemu nie móWl się o
bezpieczeństwie pacjenta, organizując Ieczenie w oparciu o Wyczerpany personeI medyczny? Czemu
nie mówi się o bezpieczeństwie lekarzy?



Jaka jest tego cena? 7 ana|izy Ś|L wynika, że średnia wieku zmarĘch |ekarzy i |ekarzy

dentvstóW obliczona z |at 2001 - 2008 d|a kobiet to niecałe 70 |at, a średnia długość życia

mieszkanki województwa ś|qskiego to prawie 78 lat Wynika więc z tego, że lekarka żyie w
województwie ś|qskim krócej od swojej pacjentki o ok. 8 |at!!

Mtodzi |ekarze emigrują ,średnia wieku tych co pozosta|i wzrasta, Wielu umiera przedwcześnie. kto

będzie |eczył Po|aków za ki|ka |atl

PrzedstawiIiśmy poWYŹej tyIko niektóre oburzajqce nas swuacje i niesprawiedIiwe zarzuty. Prosimy

by nasz głos został wysłuchany i przeanaIizowany. Prosimy by pacjenci i Iekarze nie by|i nieustannie

narażani na strach i niepewność.
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