
Lekarz pierwszego kontaktu popracuje całą dobę? –
Dziennik, 16 czerwca 2007 r.

Szykują się kolejne protesty lekarzy. Narodowy Fundusz Zdrowia chce, by od przyszłego
roku lekarze pierwszego kontaktu opiekowali się swoimi pacjentami 24 godziny na dobę.
I choć Fundusz chce lekarzom płacić więcej za dyŜury, im się to nie podoba.

Według NFZ takie rozwiązanie pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze - pisze "śycie Warszawy". W jaki
sposób? To dopiero okaŜe się w przyszłym tygodniu, kiedy Fundusz zdradzi szczegóły projektu.
Fundusz twierdzi jednak, Ŝe takie rozwiązania sprawdziły się m.in. w Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

Lekarze jednak się buntują. I nie przekonuje ich nawet to, Ŝe NFZ chce, w zamian za całodobowe
dyŜury, kusić ich lepszymi pieniędzmi. JuŜ ostrzegają,
Ŝe nie zgodzą się na przymusowe dyŜury i zapowiadają protesty.

TakŜe Ministerstwo Zdrowia bardzo ostroŜnie reaguje na zamiary NFZ. "Lekarz nie jest cyborgiem i teŜ
musi kiedyś odpoczywać. Nie da się doprowadzić do sytuacji, w której będzie pod telefonem przez 24
godziny. To będzie miało sens tylko wtedy, gdy przychodnie będą ze sobą współpracować i powstaną
zespoły lekarzy, którzy podzielą się obowiązkami" - mówi "śyciu Warszawy" wiceminister zdrowia
Jarosław Pinkas.

Bartosz Wawro

Szpitalom znowu groŜą komornicy – Dziennik, 18 czerwca
2007 r.

Po miesiącu strajku lekarzy niektórym szpitalom znowu groŜą komornicy. Protestujący
medycy liczą jednak, Ŝe dzięki temu uda się zmusić rząd do spełnienia ich Ŝądań. Jeśli
bowiem w tarapaty finansowe wpadnie większość placówek, słuŜba zdrowia zostanie
sparaliŜowana - przewiduje DZIENNIK.

W sporze między rządem i lekarzami trwa gra na czas. Lekarze domagają się w tym roku
miliarda złotych na podwyŜki. Rząd się na to nie zgadza i argumentuje: jeśli do 10 lipca
lekarze z powodu protestu nie zaczną wypełniać dokumentacji dla NFZ, ich placówki nie
otrzymają pieniędzy za ostatni miesiąc. Wtedy lekarze w ogóle nie dostaną pensji, bo
szpitale znajdą się na krawędzi bankructwa.

Te argumenty nie przekonują przywódców strajku z Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy. Zarzucają oni rządowi, Ŝe nie traktuje ich powaŜnie i nie chce
porozumienia. Dlatego protestujący dąŜą do eskalacji kryzysu w słuŜbie zdrowia.
Twierdzą, Ŝe tylko w ten sposób mogą zmusić rząd do ustępstw, bo jeśli w kłopotach
finansowych znajdzie się większość szpitali, a nie tylko kilka, to rząd będzie miał powaŜny
problem - pisze DZIENNIK

Szef OZZL Krzysztof Bukiel mobilizuje strajkujących. W sobotę zaapelował do kolejnej
grupy lekarzy, tym razem do internistów, by zwalniali się z pracy (do tej pory zrobili to
lekarze w 30 szpitalach w kraju). Namawia ich, by martwili się o siebie, a nie o swoje
zakłady pracy.

Dyrektorzy szpitali boją się powrotu komorników. "Nie będziemy mieć na ZUS. To grozi
odwieszeniem ugody i zajęciem kont przez komornika" - mówi Maciej Biardzki, dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze zadłuŜonego na 50 mln zł.

"Strajk nas zabije" - dodaje Agata Horanin-Bawor ze Szpitala im. prof. W. Orłowskiego w
Warszawie, który takŜe zmaga się z kłopotami finansowymi. Obecnie realizuje program
naprawczy, zawarł ugody z ZUS, dostawcami leków i konserwatorami sprzętu. Wydaje
się, Ŝe z powodu strajku cały wysiłek szpitala zostanie zaprzepaszczony.



Strajkujące szpitale muszą się liczyć z jeszcze jedną konsekwencją – nie będą brane pod
uwagę przy podziale 800 mln zł tegorocznej nadwyŜki w NFZ. Prezes NFZ Andrzej
Sośnierz zapowiedział bowiem, Ŝe pieniądze otrzymają tylko te placówki, które leczą
chorych zgodnie z zawartymi umowami i przedstawiają to w statystykach.

Krzysztof Bukiel próbuje jednak wykazać kolegom po fachu, Ŝe rząd ich oszukuje.
Dowodem tego ma być decyzja o zmniejszeniu składki rentowej. Szef OZZL domaga się
wyjaśnienia, dlaczego budŜetu nie stać na podwyŜki, skoro rząd jednocześnie zwiększa o
20 mld zł rocznie wydatki na ZUS.

Bukiel namawia teŜ lekarzy, by podpisywali się pod petycją do Parlamentu Europejskiego,
w której skarŜy się, Ŝe w Polsce nie traktuje się ich podmiotowo i nie daje się im
moŜliwości negocjowania wynagrodzeń. Na 19 czerwca wzywa lekarzy, by wyrazili swoją
determinację podczas manifestacji w Warszawie. A od 22 czerwca zapowiada zaostrzenie
protestu. Tego dnia wszyscy lekarze w kraju mają nie przyjść do pracy.
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