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Ochrony Zdrowia - tuż po wygranych przez Pana partię euro-parlamentarnych wyborach -
przesyłają na Pana ręce sprzeciw wobec działań rządu i ministra zdrowia. W tej kwestii
popieramy środowisko medyczne, w tym Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, którzy
wyrazili swą dezaprobatę w stosunku do rozpaczliwych i nieprzemyślanych działań, które
.prowadzą do pogorszenia się publicznej opieki medycznej.

Lekarze z PPOZ od lat występowali o opracowanie długofalowej, kompleksowej naprawy
całego systemu ochrony zdrowia. Obecnie zgłosili liczne uwagi do pakietu antykolejkowego i
onkologicznego, a mimo to ekipa pod Pana przewodnictwem składa społeczeństwu deklaracje
bez pokrycia, na co nie ma przyzwolenia .środowiska polskich świadczeniodawców,
środowisk medycznych ale i pacjentów! PPOZ podziela pogląd OZZL, że oszukujecie
polskich pacjentów sugerując, że można w ramach posiadanych środków poszerzać katalog
świadczeń gwarantowanych, nie limitując ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Nowelizowany w ostatnim czasie pakiet ustaw i rozporządzeń nie będzie skutkował zmianą
systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nadai będzie utrzymywał się stan głębokiej
nierównowagi pomiędzy zakresem świadczeń gwarantowanych a możliwościami
finansowymi i kadrowymi ich realizacji. Mówiąc wprost mamy za mało pieniędzy i za mało
lekarzy, aby w nieograniczonej ilości rozdawać wszystkie oczekiwane świadczenia
zdrowotne. Najwidoczniej projektodawcy zmienianych przepisów oczekują, że uda się
uzyskać więcej świadczeń zdrowotnych od świadczeniodawców kosztem ich większego
nakładu pracy, bez zwiększania nakładów finansowych przy tym samym potencjale
kadrowym. To oczekiwania naiwne, podobnie jak przywoływany przez Pana bój z lekarzami.
A przecież wspólną sprawą jest walczyć o godną opiekę i bezpieczeństwo zdrowotne
wszystkich Polaków.

Z całą odpowiedzialnością podkreślamy, że chociaż działania ministra zdrowia są przede
wszystkim, skierowane na podstawową opiekę zdrowotną, która jest ostatnio obszarem
licznych niepokojących działań rządu, to do zapaści doprowadzą również onkologiczną
opiekę zdrowótną, osiągając efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego i to kosztem tej
najbardziej doświadczonej przez los grupy pacjentów.
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