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Od podpisanego porozumienia w lutym 2018 r. minęło prawie pół roku.
Zapisy jego nie uwzględniają ponad 50 % aktywnych zawodowo lekarzy.
Po podpisaniu porozumienia został otwarta debata przez Ministra Zdrowia „pakiet dla zdrowia”.
Czas na głos środowisk lekarskich, w tym OZZL, „pakietu dla zdrowia.", który nakreśli uzupełniające obszary
działań dla Porozumienia Rezydentów OZZL, Syntetyczny i kompleksowy w oparciu o narracje przedstawioną
przez ZRZL OZZL.
Tym razem tak, aby o żadnej grupie lekarzy nie zapomnieć w negocjacjach– zatem:
Manifest
Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL
Do środowisk lekarskich
Ponownie upomnijmy się o:
1. Lepsze warunki leczenia i zatrudnienia
2. Co najmniej 6,8% PKB na zdrowie ze środków publicznych
Lepsze warunki leczenia, to między innymi:
- dwutygodniowy płatny urlop szkoleniowy dla lekarzy,
- racjonalne wykorzystywanie zasobów ludzkich i diagnostycznych,
- skrócenie kolejek.
Lepszy dostęp do:
- nowoczesnych technologii,
- sprzętu medycznego i
- leków.
Lepsze warunki zatrudnienia, to warunki pracy i płacy.
Warunki pracy to:
- normy zatrudnienia pracowników medycznych (lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałych zawodów
medycznych) określone przez Ministra Zdrowia
- koszty pracy szpitali do pozostałych kosztów, określone przez Ministra Zdrowia jako właściwe ich
proporcje
Warunki płacy są mocno i zarazem kompleksowo wyartykułowane w uchwale Nr 14 KZL z dnia 7 stycznia 2006
roku, do dzisiaj jej zapisy obowiązują organy władzy Izby Lekarskiej jak i jej członków, a realizowaną przez
OZZL w obywatelskim projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych:
- lekarze bez specjalizacji co najmniej dwie średnie krajowe uposażenia zasadniczego i
- lekarze ze specjalizacją co najmniej trzy średnie krajowe
bez względu na formę zatrudnienia.
Wszystko to będzie dopiero możliwe po zwiększeniu nakładów na zdrowie ze środków publicznych do
poziomu co najmniej 6,8% PKB niezwłocznie, zgodnie z zalecaniami WHO aby zapewnić bezpieczeństwo
zdrowotne obywatelom.
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