
Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze!!!

W efekcie skrajnej nieudolności ministra Bartosza Arłukowicza, połączonej z bezpardonową
butą,  zostaliśmy  zmuszeni  do  zamknięcia  naszych  praktyk  i  przychodni  w  zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.

Ta  dramatyczna  decyzja  wynika  z  konieczności  przywrócenia  bezpieczeństwa  pełnienia
naszych  obowiązków  zawodowych,  oraz  odpowiedzialności  za  zdrowie  i  życie  naszych
pacjentów. Bezpieczeństwo to zostało zniszczone w wyniku wprowadzania w podstawowej
opiece zdrowotnej tzw. pakietów - onkologicznego i kolejkowego -  które zostały opracowane
przez ministra Arłukowicza z pogwałceniem wszystkich reguł dialogu społecznego, wbrew
negatywnym opiniom środowisk i autorytetów medycznych.  Skazani zostaliśmy na potworny
chaos, biurokrację oraz powszechną dezorientację.

Minister Zdrowia chce  zwiększyć  za jednym zamachem zakres naszej  odpowiedzialności
o wszystkich  pacjentów z problemami dermatologicznymi, okulistycznymi i wymagających
pogłębionej diagnostyki onkologicznej, a także o pacjentów czekających dotąd miesiącami na
wizytę do lekarza poradni specjalistycznej  z chorobami tarczycy i płuc. Spowoduje to, że już
teraz  nadmiernie przeciążeni pracą, staniemy się całkowicie niezdolni do jej wykonywania
zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. 

Nie  jesteśmy  w  stanie  przyjmować  każdego  dnia  dodatkowych  pacjentów  z  tymi
schorzeniami i poświęcić im odpowiedniej ilości swojego czasu !!!

Nie możemy się zgodzić na wymuszanie na nas dalszego zmniejszania średniego czasu
wizyty  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej  z  obecnych  10  minut  do  kilku,  zamiast
koniecznego zwiększenia do 15 minut!!!

Nie  można  w  tak  krótkim  czasie  diagnozować  pacjentów  z  podejrzeniem  choroby
nowotworowej albo leczyć przewlekle chorych w sposób odpowiedzialny!!!

Zmuszanie nas do tego przez ministra Arłukowicza jest sprzeczne ze wszystkimi regułami
funkcjonowania państwa prawa i zdrowego rozsądku.

Minister Zdrowia ma  konstytucyjny obowiązek do zapewnienia pacjentom opieki zdrowotnej
zgodnej  z  wymogami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  a  nie  do  stwarzania  jej  pozorów
i to naszym kosztem.

Nie możemy się na to zgodzić i w odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych pacjentów
oraz  nas  samych  domagamy  się  zaprzestania  nieodpowiedzialnych  i  konfrontacyjnych
działań ministra Arłukowicza.

Koleżanki i Koledzy,  prosimy o solidarne poparcie naszego protestu przeciwko nieudolności
i arogancji ministra Arłukowicza, który osobiście ponosi odpowiedzialność za to co się stało! 

W przeciwnym przypadku już niedługo wszyscy staniemy się jego ofiarami!!!

Zarząd PZPOZ


