
 Dorn: OZZL chce wymusić prywatyzację słuŜby
zdrowia – Gazeta Prawna, 2 czerwiec 2007 r.

Zdaniem marszałka Sejmu, obecny spór z lekarzami "nie jest
sporem o uniknięcie degradacji, a o podział owoców wzrostu" i
jest to "inny typ konfliktów społecznych              i sporów
zbiorowych niŜ te, które mieliśmy w przeszłości". Fot. GP

Według marszałka Sejmu Ludwika Dorna (PiS) protestującym lekarzom związanym z
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy (OZZL) nie chodzi o podwyŜki, ale o
"wymuszenie prywatyzacji słuŜby zdrowia".

Na sobotniej konferencji prasowej w Nowym Sączu, Dorn odnosząc się do strajku lekarzy
uznał, Ŝe zwłaszcza "lekarze skupieni wokół (szefa OZZL Krzysztofa Bukiela) kierują się
skrajnym egoizmem".

Powołując się na postulaty OZZL Dorn stwierdził, Ŝe lekarzom z tego środowiska "nie chodzi
o pieniądze, a o wymuszenie komercjalizacji i prywatyzacji słuŜby zdrowia".

W tej sytuacji Dorn nie wyklucza - jak powiedział - Ŝe "w pewnych kwestiach" moŜe być
potrzebne referendum.

"Być moŜe trzeba będzie się zapytać Polaków, czy Ŝyczą sobie, aby sprywatyzować słuŜbę
zdrowia przez pewne środowisko - właśnie środowisko pana Bukiela; by lekarze byli tak jak
prywatni przedsiębiorcy, nastawieni na zysk" - mówił.

Zdaniem marszałka Sejmu, obecny spór z lekarzami "nie jest sporem o uniknięcie degradacji,
a o podział owoców wzrostu" i jest to "inny typ konfliktów społecznych i sporów zbiorowych
niŜ te, które mieliśmy w przeszłości".

Dorn uznał jednocześnie, Ŝe "przedstawiając w miarę racjonalne rozwiązania będzie moŜna
wypracować coś, co doprowadzi do spokoju społecznego, ale nie doprowadzi do pełnej
satysfakcji". Nawet przy 7,5-proc. wzroście gospodarczym - "zwłaszcza po wielu latach
chudych - pełna satysfakcja nie jest moŜliwa" - dodał marszałek.

OZZL domaga się m.in. 1 mld zł na podwyŜki płac dla lekarzy od października tego roku oraz
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, do 5 proc. PKB w przyszłym roku i 6 proc. PKB w
2009 r. Związek chce takŜe prywatyzacji publicznej słuŜby zdrowia i współpłacenia
pacjentów za niektóre usługi medyczne.
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Premier: nie ma decyzji co do referendum ws. słuŜby zdrowia –
PAP, 3 czerwiec 2007 r.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której pewne bardzo waŜne i szanowane przez nas
środowisko domaga się czegoś, czego władza w istniejących w tej chwili warunkach
(zrobić) nie moŜe - powiedział premier.

Premier Jarosław Kaczyński powiedział w niedzielę, Ŝe być moŜe będzie wniosek do
prezydenta ws. przeprowadzenia referendum w sprawie prywatyzacji słuŜby zdrowia.
Zaznaczył jednak, Ŝe decyzja w tej sprawie nie zapadła.

"To na razie są plany, ale to jest rzeczywiście bardzo waŜne pytanie i trzeba je zadać" -
powiedział premier dziennikarzom w Sejmie.



J.Kaczyński przyznał, Ŝe pomysł referendum w sprawie prywatyzacji słuŜby zdrowia był
dyskutowany na posiedzeniu komitetu politycznego PiS.

"Być moŜe, ale to nie jest jeszcze decyzja, zwrócimy się do prezydenta o wystąpienie do
Senatu (ws. referendum)" - powiedział szef rządu. "Ale powtarzam, decyzji nie ma, no przede
wszystkim nie ma decyzji prezydenta" - zaznaczył premier.

"Mamy do czynienia ze znanymi wydarzeniami w słuŜbie zdrowia, mamy do czynienia z
sytuacją, w której pewne bardzo waŜne i szanowane przez nas środowisko domaga się czegoś,
czego władza w istniejących w tej chwili warunkach (zrobić) nie moŜe - bo musiałaby rozbić
budŜet, zrujnować finanse publiczne - to byłoby całkowicie nieodpowiedzialne i wobec tego
trzeba zadać w naszym przekonaniu pytanie zasadnicze społeczeństwu i w zgodzie z
odpowiedzią podejmować dalsze decyzje" - powiedział szef rządu.

Pytany, czy będzie w poniedziałek rozmawiał z lekarzami, premier powiedział: "Nie jestem w
stanie stworzyć nowych moŜliwości finansowych - są takie, jakie są. W Ŝadnym razie nie
pójdziemy na to, Ŝeby tworzyć mechanizm, który nigdy dobrze nie będzie funkcjonował".

"Dodatkowe pieniądze będą oczywiście - mówię o przyszłym roku, ale będą na leczenie
pacjentów. Oczywiście to daje wielką szansę na bardzo powaŜne podwyŜki dla dobrych
lekarzy i pielęgniarek" - mówił premier. Jego zdaniem, "droga, której domagają się obecnie
lekarze" przeciwnie do tego rozwiązania - nie daje "na przyszłość Ŝadnych szans".

"Sądzę, Ŝe ostatnie słowo powinno mieć społeczeństwo, ale powtarzam - to jest jeszcze
decyzja prezydenta, to jest decyzja Senatu, a dopiero potem ewentualnie do tego dojdzie" -
zaznaczył J.Kaczyński.

O pomyśle referendum powiedział w sobotę marszałek Sejmu Ludwik Dorn.

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub prezydent za zgodą Senatu
wyraŜoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby senatorów.
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