
Rząd pogroził lekarzom – Dziennik, 3 stycznia 2008 r. 
 
Minister rozwaŜa wprowadzenie zakazu łączenia pracy w publicznych szpitalach         
i prywatnych gabinetach. 
 
Rząd pogroził wczoraj lekarzom, by skłonić ich do zgody na dyŜurowanie ponad dozwolone 
48 godzin tygodniowo. 
 
Tym razem straszakiem nie są pisowskie „kamasze”, ale zapowiedź zakazu łączenia pracy w publicznych 
szpitalach i prywatnych gabinetach. O szybkich podwyŜkach, których domagają się lekarze, nie było ani 
słowa.  
O moŜliwości wprowadzenia zakazu wspomniała minister zdrowia Ewa Kopacz. Jej słowa potwierdza w 
rozmowie z „Dziennikiem” wiceminister Andrzej Włodarczyk: - Bo to jest konflikt interesów. W Hiszpanii 
obowiązuje ustawa o zakazie konkurencji. Lekarz moŜe pracować albo w placówce publicznej, albo 
niepublicznej. Nie ma takiej sytuacji, Ŝe przez prywatny gabinet wprowadza się pacjenta do oddziału w 
szpitalu – mówi Włodarczyk. 
Czy to oficjalny plan ministerstwa? – Jest grupa doradców, która za tym optuje. Pani minister ma jednak 
świadomość, Ŝe dziś lekarze zarabiają, ile zarabiają, więc na razie nie decyduje się na to rozwiązanie – 
odpowiada wiceminister. 
 
PogróŜki rządu zaostrzają i tak napiętą sytuację. – Niech to zrobią. Przegranym będzie państwo jako 
organizator państwowej słuŜby zdrowia. Wszyscy lekarze odejdą do prywatnych placówek – grozi szef 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Jeszcze kilka tygodni temu Bukiel często 
mówił, Ŝe jeśli rząd nie przedstawi konkretnych propozycji reformy systemu ochrony zdrowia, związkowcy 
zorganizują strajk. Teraz mówi inaczej: - Wystarczy, Ŝe poczekamy – twierdzi Zdzisław Szramik, zastępca 
Bukiela, wyjaśnia: - Kryzys strajkowy na naszych oczach organizuje państwo. Obsada lekarska zmniejsza 
się do tego stopnia, Ŝe będzie moŜna przyjmować tylko przypadki ostre. 
 
OZZL podtrzymuje swoje Ŝądania: lekarz bez specjalizacji musi zarabiać dwie średnie krajowe, specjalista 
– trzy. Wg rządu nie ma na to szans. Wczoraj Ewa Kopacz stwierdziła, Ŝe „na dzisiaj lekarze Ŝądają zbyt 
wiele”. A na jutro? Minister zapowiada przedstawienie na posiedzeniu rządu pakietu ustaw mających 
zreformować ochronę zdrowia. Pod koniec stycznia ma teŜ przedstawić tzw. negatywny koszyk świadczeń, 
czyli jasne określenie, za co NFZ nie będzie płacił. – To Ŝaden plan. To puste hasła, których rząd sam nie 
rozumie – komentuje Bukiel. 
 
Ale kryzys moŜe zaŜegnać tylko szybki zastrzyk pieniędzy. Tym bardziej, Ŝe postulaty płacowe 
przedstawiają kolejne środowiska lekarskie. Jak dowiedział się „Dziennik”, zrzeszeni przy OZZL staŜyści i 
rezydenci, młodzi lekarze, którym płaci bezpośrednio ministerstwo, przekaŜą dziś resortowi własne 
Ŝądania. Chcą między innymi zarobków na poziomie dwóch średnich pensji krajowych.  
To powaŜna groźba. Bo takich lekarzy jest w Polsce około 7,5 tys., czyli 10 proc. wszystkich pracujących. 
I to oni mieli przejąć część dyŜurów, na które nie przyjdą lekarze specjaliści. 
 
Opozycja wykorzystuje sytuację. Jarosław Kaczyński i Zbigniew Religa ostro krytykowali wczoraj PO. – 
Trudności w słuŜbie zdrowia wynikają z decyzji podjętych przez obecny rząd. PO chce zrzucić winę na nas. 
To nieprzyzwoite – mówił Kaczyński.  Religa dodawał, Ŝe Ŝadna reforma nie ma szans się powieść, jeśli w 
systemie nie będzie dodatkowych pieniędzy. I zapowiedział, Ŝe za tydzień PiS złoŜy w Sejmie poselski 
projekt zwiększenia składki zdrowotnej. Docelowo do 13 proc. 
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