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"Koledzy – lekarze"
przyznali sobie podwyżki
rokratycznych obowiązków lekarzy i
pielęgniarek. Jednocześnie Minister
Zdrowia ustali wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych w
koszyku świadczeń gwarantowanych
i warunki zawierania kontraktów z
płatnikiem do końca roku 2018". Znamienne, że lekarze zdecydowali, że
będą określone "normy zatrudnienia
sekretarek medycznych" i to w terminie do końca 2018 roku (!) w sytuacji,
kiedy od lat ministerstwo nie określiło
norm zatrudnienia... pielęgniarek i położnych.
Koledzy – lekarze zapisali także w
porozumieniu dodatki dla lekarzy, cytuję: "W celu zachęcenia lekarzy do
pracy w kraju po ukończeniu szkole-

cd. ze strony 1
przedmiotowego porozumienia, pracujący ponad wymiar jednego etatu,
będzie "wyrazem troski o zdrowie i
bezpieczeństwo pacjenta". Karkołomna historia.
Co też jeszcze "koledzy - lekarze"
zapisali w porozumieniu? Zapisali,
że "Minister Zdrowia przygotuje i
przedłoży Radzie Ministrów projekty
odpowiednich przepisów prawnych
umożliwiających wprowadzenie w
placówkach ochrony zdrowia, całkowicie lub częściowo finansowanych
ze środków publicznych, stanowiska
sekretarki - asystenta medycznego,
której zadaniem będzie przejęcie biuR
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nia specjalizacyjnego lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w
trybie rezydentury w dziedzinach nie
określonych jako specjalizacje priorytetowe otrzymają dodatkowo 600 złotych brutto miesięcznie, wpisane do
podstawy wynagrodzenia, a lekarze
odbywający szkolenie specjalizacyjne
w trybie rezydentury w dziedzinach
określonych jako specjalizacje priorytetowe otrzymają dodatkowo 700
złotych brutto miesięcznie, wpisane
do podstawy wynagrodzenia". Takich
dodatków dla pielęgniarek i położnych nie przewidziano.
Koledzy – lekarze postanowili także
o ustanowieniu urlopu naukowego!
Natomiast urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych to sprawa nie do
załatwienia od lat. Cytuję: "w trosce
o jakość wiedzy i zrozumienie konieczności kształcenia ustawicznego
lekarzy rezydentów Minister Zdrowia
podejmie niezbędne działania, aby
zagwarantować tym lekarzom, nie
później niż od dnia 1 stycznia 2019 r.,
dodatkowe 6 dni płatnego urlopu naukowego rocznie przeznaczonego na
udział w konferencjach, szkoleniach i
kursach naukowych".
Byłbym niesprawiedliwy, gdybym
nie wspomniał, co "załatwiono" w
porozumieniu dla innych grup zawodowych. Otóż lekarze postanowili, że
minister zdrowia zobowiązuje się do
rozmów z reprezentantami innych zawodów medycznych. Ale pod warunkiem, że "wyrażą taką wolę". Te inne
grupy zawodowe. A wszystko to pod
sztandarem "docenienia pracy" innych
zawodów medycznych. Osobiście
uważam, że ten fragment porozumienia jest tak fascynujący, że zacytuję go
w całości:
1. Minister Zdrowia, świadomy kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia, w
celu zachęcenia wszystkich zawodów
medycznych do podejmowania pracy
w publicznym sektorze ochrony zdrowia, zapobieżenia odpływowi kadry
medycznej do innych sektorów oraz za
granicę, a także docenienia ich pracy,
zobowiązuje się do podjęcia rozmów
z reprezentantami zawodów medycznych wyrażających taką wolę na temat
ich warunków pracy.
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2. Rozmowy, o których mowa w ust. czącym organizatorem protestu było
1, Minister Zdrowia podejmie nie póź- środowisko lekarskie, które jest główniej niż do końca roku 2018, tak aby nym beneficjentem zmian w ochronie
było możliwe wypracowanie stosow- zdrowia. Czy protest miał wymusić
jeszcze wyższe zarobki dla tej grupy
nych rozwiązań.
Czyli według zapisów porozumie- zawodowej? Czy lekarze poz w ostatnia minister może podjąć rozmowy nim czasie mało otrzymali od ministra
z innymi zawodami medycznymi np. Radziwiłła? Niech o rezydentów za31 grudnia 2018 roku. Szkoda, że w dba... środowisko zawodowe lekarzy!
porozumieniu nie określono jeszcze To są Wasze problemy. Nie środowiprocedury "wyrażania woli" przez ska pielęgniarskiego. Mam ogólne
inne zawody medyczne do rozmów z wrażenie, że dzisiaj dla wszystkich
innych grup zawodów medycznych
ministrem zdrowia.
Zdecydowanie opowiadam się za wrogiem są pielęgniarki i położne.
"wyrażeniem woli" w sprawie roz- Dlaczego? Bo mają wypłacane tzw.
mów z ministrem zdrowia ze strony podwyżki. Brutto brutto. Czy nie ma
środowiska zawodowego pielęgnia- innego sposobu na załatwienie tej
rek i położnych poprzez procedurę sprawy niż gadanie od roku przez proOgólnopolskiego Strajku Pielęgnia- rządowy NSZZ „Solidarność”, że te
tzw. podwyżki dla pielęgniarek
rek i Położnych.
i położnych są niesprawieI jeszcze jedno. Na
dliwe? Pielęgniarki i pokoniec. Przytoczę
łożne walczą o godzisłowa
ministra
Pielęgniarki i powe wynagrodzenia,
zdrowia,
któłożne wystąpiły w roli
a lekarze o jeszcze
ry podpisał się
"mięsa armatniego".
wyższe. Taka jest
pod przedmioNam dodatki brutto brutto,
zasadnicza różnica.
towym porozulekarzom wzrost wynaWyszło jak zawsze.
mieniem. "Tam
grodzeń zasadniczych.
Podwyżki dostali...
nie chodziło o
lekarze. Najlepiej wypodwyżki,
(…)
nagradzana grupa zawoale działania propańdowa ochrony zdrowia. Piestwowe”.
lęgniarki i położne wystąpiły w roli
Tak, zdecydowanie...
Kiedy we wrześniu ubiegłego roku "mięsa armatniego". Nam dodatki
pisałem o kompletnie niezrozumiałej brutto brutto, lekarzom wzrost wynaidei Porozumienia Zawodów Me- grodzeń zasadniczych.
dycznych, odsądzano mnie od czci Pielęgniarki i położne dziękują "kolei wiary. Pisano: podjudza środowi- gom – lekarzom".
sko medyczne przeciwko sobie! Dla
Mariusz Mielcarek
mnie idea wspólnej walki zawodów
medycznych jest kompletnie niezrozumiała. Nie potrafię znaleźć racjo- Treść porozumienia publikujemy na
nalnego wytłumaczenia faktu, że zna- stronach 10-11.
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