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Rząd zrobi wszystko, by nie dopu ścić do kryzysu w słu Ŝbie zdrowia. Spraw ę traktuje tak
powa Ŝnie, Ŝe w tajemnicy z najwi ększymi zwi ązkami spotyka si ę sam premier.

Ustawy zdrowotne w ekspresowym tempie przeszły przez pierwszy etap prac w Sejmie. Mimo Ŝe
protestowali wszyscy: od związków zawodowych, do samorządów lekarskich i pielęgniarskich. –
śadna ze zgłaszanych przez nas poprawek nie została uwzględniona, a prace były prowadzone w
wyjątkowo obraźliwym stylu – mówi Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Właściwie wszyscy – i strona rządowa, i społeczna – spodziewają się, Ŝe prezydent zawetuje ustawy.

Rząd szuka więc poparcia. Nieformalne negocjacje toczą się równolegle w Ministerstwie Zdrowia i
kancelarii premiera. Koordynuje je Michał Boni, szef doradców premiera. W niektórych spotkaniach
bierze udział sam premier. – Związkowcy nie wierzą w gwarancje udzielane przez minister zdrowia.
Nie są przekonani, Ŝe utrzyma stanowisko – tłumaczy polityk PO. Pod koniec sierpnia związkowcy
mają juŜ oficjalnie spotkać się z szefem rządu. 

Najłatwiej do liberalnych reform przekonać lekarzy. Trudniej jest z pielęgniarkami. Rozmowy toczą się
więc w tajemnicy. 

Z naszych informacji wynika, Ŝe rząd chce zawrzeć ze związkami rodzaj układu na kilka lat, a
przynajmniej do końca kadencji. W zamian za poparcie dla reform i społeczny spokój rozwaŜa nawet
zagwarantowanie minimalnych pensji w słuŜbie zdrowia. 

O to od dawna zabiegali związkowcy. – Wielokrotnie nam odmawiano. Podobno zapisanie w ustawie
płac minimalnych miałoby być niezgodne z konstytucją – dziwi się Maria Ochman z „Solidarności”
słuŜby zdrowia. 

Drugi scenariusz to złagodzenie obecnych przepisów o przekształceniu szpitali w spółki, np.
przedłuŜenie czasu, który będą miały na zmiany. Teraz miałyby na to rok. 

Tyle Ŝe związki juŜ deklarują, Ŝe taki kompromis im nie wystarczy. – Nie wykluczamy poparcia dla
ustaw, ale domagamy się gwarancji zatrudnienia dla pracowników w przekształcanych szpitalach,
pakietu 15 procent udziałów dla załogi, dobrowolności przekształceń – wylicza Urszula Michalska z
OPZZ. Krótko mówiąc – tego, co w pierwszej wersji ustawy było i co z niej wypadło. 

Politycy PO juŜ myślą o odrzuceniu prezydenckiego weta. – Pierwszy gest w stronę klubu Lewicy juŜ
wykonaliśmy. Ze stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia został odwołany Marek Balicki z
SDPL – mówi polityk PO. 

Oficjalnie PO mówi: – O poparcie polityczne szef klubu będzie zabiegał wtedy, gdy środowiska
medyczne poprą ustawę wprowadzającą reformę, w której będą zapisy o oddłuŜeniu szpitali – mówi
Damian Raczkowski (PO), wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia.
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