
Lekarze o Gosiewskim: to mistrz obłudy i fałszu – Dziennik,
20 czerwca 2007 r.

Rząd jest gotów rozmawiać ze strajkującymi lekarzami za tydzień we wtorek -
zapowiedział wicepremier Przemysław Gosiewski. Dodał, Ŝe rząd jest otwarty na
negocjacje w sprawach finansowych, ale Ŝądania lekarzy są niemoŜliwe do spełnienia.
"Gosiewski to mistrz obłudy i fałszu" - komentuje te słowa szef związku zawodowego
lekarzy Krzysztof Bukiel. A pielęgniarki nie wykluczają okupacji kancelarii premiera.

"Nie jesteśmy tacy głupi, by wierzyć Gosiewskiemu" - Krzysztof Bukiel nie zostawia
suchej nitki na wicepremierze. Twierdzi, Ŝe Gosiewski wiele razy obiecywał wiele rzeczy,
ale nic nie zrobił. Bukiel nie odrzuca jednak zaproszenia do rozmów, choć na razie nie
wie, czy strajkujący lekarzy podejmą te negocjacje.

Z kolei szefowa związku pielęgniarek chce rozmawiać z rządem natychmiast. Dorota
Gardias zapowiada, Ŝe część protestujących dziś w Warszawie pielęgniarek pozostanie
przed kancelarią premiera do czasu, kiedy premier zacznie z nimi rozmawiać o
postulatach. Nie wyklucza, Ŝe protest przerodzi się w okupację kancelarii.

"Spełnienie Ŝądań podwyŜek płac dla strajkujących pracowników słuŜby zdrowia
kosztowałoby 17 miliardów złotych" - mówi tymczasem Gosiewski, dodając, Ŝe takiej
sumy Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu nie ma.

Wicepremier zapewnił jednak, Ŝe rząd chce o tym rozmawiać, tak by polepszyć sytuację
słuŜby zdrowia - chodzi m.in. o rozwiązania w "konkretnych ustawach". Nie sprecyzował
jednak w jakich.

Powtórzył za premierem, Ŝe w przypadku zagroŜenia Ŝycia ludzi chorych, rząd podejmie
odpowiednie działania, ale prosił dziennikarzy, by nie "podgrzewali atmosfery".

Bartłomiej Bajerski

Premier spotkał się z przedstawicielami słuŜby zdrowia – PAP,
19 czerwca 2007 r. , godz. 23.30.

Premier powiedział, Ŝe mamy do czynienia "z akcją polityczną w najgorszym stylu,
stylu, który trzeba określić jako szkodliwy i haniebny dla Polski". Podkreślił jednak, Ŝe
jest gotów rozmawiać ze związkowcami, ale nie odstępując od tego co jest określane
realiami ekonomicznymi.

Przed godziną 23.00 zakończyło się wtorkowe, wieczorne spotkanie premiera Jarosława
Kaczyńskiego z przedstawicielami słuŜby zdrowia. Wcześniej wśród protestujących pielęgniarek
doszło do rozłamu, jedną z sal w kancelarii premiera nadal okupuje kilka pielęgniarek.
Po spotkaniu premier powiedział dziennikarzom, Ŝe mamy do czynienia "z akcją polityczną w
najgorszym stylu, stylu, który trzeba określić jako szkodliwy i haniebny dla Polski". Podkreślił jednak,
Ŝe jest gotów rozmawiać ze związkowcami, ale nie odstępując od tego co jest określane realiami
ekonomicznymi.

Poinformował teŜ, Ŝe następne spotkanie z przedstawicielami słuŜby zdrowia zaplanowano na
najbliŜszy poniedziałek.

Bardzo niedobrze się stało, Ŝe doszło do rozłamu delegacji, która od popołudnia przebywała w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i część delegatów udała się na wieczorne spotkanie z premierem -
oceniła w rozmowie z dziennikarzami Krystyna Ciemniak z zarządu Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych.



Jak dodała w Kancelarii pozostali przedstawiciele związku pielęgniarek i połoŜnych z przewodniczącą
Dorotą Gardias i wiceszefem OZZL Tomaszem Undermanem.

Zgromadzone przed gmachem KPRM pielęgniarki gwizdami zareagowały na wiadomość o tym, Ŝe
część delegacji udała się na rozmowy do centrum konferencyjnego "Dialog" przy u. Limanowskiego.
Ze strony rzadu premierowi towarzyszyli wicepremier Przemysław Gosiewski, wiceminister zdrowia
Bolesław Piecha i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz.

Premier: w przyszłym roku "by ć moŜe znaczne" podwy Ŝki dla lekarzy i piel ęgniarek

Premier Jarosław Kaczyński powiedział we wtorek w TVP1, Ŝe przyszły rok przyniesie znaczny wzrost
funduszy na ochronę zdrowia i jeśli zostaną one wydane "racjonalnie", to lekarze i pielęgniarki
otrzymają "być moŜe nawet znaczne" podwyŜki.

Szef rządu podkreślił, Ŝe dodatkowe pieniądze na słuŜbę zdrowia muszą teŜ zostać skierowane na
procedury medyczne, czyli "dla pacjentów".

We wtorek w Warszawie manifestowały pielęgniarki, lekarze i technicy medyczni. Według policji, w
demonstracji brało udział ok. 4,5-5 tys. osób; według organizatorów - ponad 20 tys. Organizatorem
manifestacji był Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i PołoŜnych (OZZPiP), ale
uczestniczyły w niej równieŜ inne związki, m.in.: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL),
sekcje zdrowotne "Solidarności" i OPZZ oraz inne branŜowe związki zawodowe.

"Ta podwyŜka 30 proc., która została zdecydowana poprzednio i jest w tej chwili wprowadzana w
Ŝycie, oczywiście będzie przeniesiona" - powiedział J.Kaczyński. "Te podwyŜki będą w kolejnych
latach, w tym sensie, Ŝe te 30 proc. nie jest na rok, tylko jest, jak to moŜna powiedzieć, na zawsze" -
dodał premier.

Dodał, Ŝe wzrost płac będzie wynikał z większych kontraktów dla poszczególnych szpitali, ale -
zastrzegł - dla "szpitali, które dobrze pracują, mają pacjentów".

"Inna droga z całą pewnością nie naprawi słuŜby zdrowia i będzie prowadziła do permanentnego
kryzysu" - podkreślił premier.

Ocenił, Ŝe Ŝaden rząd nie będzie miał środków na zaspokojenie wszystkich roszczeń. "Prędzej podam
się do dymisji niŜ zgodzę się na zmarnowanie wielkiej polskiej szansy na lata szybkiego wzrostu" -
zadeklarował.

Wcześniej we wtorek na konferencji prasowej premier odniósł się do wypowiedzi szefa
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztofa Bukiela, który powiedział, (podczas
manifestacji), Ŝe "kilkadziesiąt tysięcy Polaków zginie, bo nie ma pieniędzy na ochronę zdrowia".
"KaŜde normalne państwo ma obowiązki odnoszące się do ochrony Ŝycia obywateli i musi zastosować
wszystkie środki, Ŝeby je chronić. I to jest oczywiste, Ŝe my te środki, gdyby doszło do zagroŜenia,
zastosujemy" - powiedział J.Kaczyński.

Pytany w TVP1, jakie to środki ma na myśli, odpowiedział, Ŝe gdyby doszło do zagroŜenia Ŝycia
obywateli, to "trzeba będzie sięgnąć po wszystko co jest przewidziane przez prawo w takich
sytuacjach". "My oczywiście to zrobimy, chociaŜ jest to czysto hipotetyczne; dzisiaj takiego zagroŜenia
nie ma i mam nadzieję, Ŝe nigdy nie będzie (...), a te nieodpowiedzialne słowa (Bukiela) będą tylko
słowami" - powiedział.

Premier skrytykował teŜ zachowanie Platformy Obywatelskiej za ostrą krytykę rządu wobec przed
szczytem w Brukseli. Szefowa sejmowej komisji zdrowia Ewa Kopacz (PO) zaapelowała we wtorek do
J.Kaczyńskiego, by podał się do dymisji. Jej zdaniem, fakt, Ŝe premier nie znajduje czasu, by spotkać
się z protestującymi pielęgniarkami i lekarzami, jest dowodem na to, Ŝe "nie potrafi on rozwiązywać
problemów Polski"

"Jedna z posłanek PO mówi o wotum nieufności dla rządu, który jest przed taką niezwykle trudną
rozgrywką. To jest powiedzmy sobie uczciwie elementarny brak odpowiedzialności" - powiedział
J.Kaczyński.
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