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Stanowisko Nr 1
Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
z dnia 17 lipca 2018 r.
Zdaniem Prezydium ZRZL OZZL formuła porozumienia Rezydentów OZZL powinna
zostać zweryfikowana o kompleksowe podejście w ramach toczących się prac nad projektem
„pakietu dla zdrowia”.
Postulaty powinny być mocno zakorzenione w uchwale Nr 14 KZL z dnia 7 stycznia 2006
roku, ponieważ brak prowadzenia negocjacji w narracji tej uchwały i linii OZZL przyjętej przez
OZZL zgodnie z tą uchwałą realizowaną w obywatelskim projekcie: lekarze bez specjalizacji co
najmniej dwie średnie krajowe uposażenia zasadniczego i lekarze ze specjalizacją co najmniej trzy
średnie krajowe bez względu na formę zatrudnienia, gdyż prowadzi to do eliminacji z
dobrodziejstw stanowionego prawa dużych grup zawodowych - lekarzy specjalizujących się w innej
formie niż rezydentura (ok. 8 tys. osób), czy też nie zdobywających specjalizacji, a także grupę
lekarzy stażystów oraz lekarzy zatrudnionych w innej formie niż stosunek pracy (ponad 50%
lekarzy wykonujących zawód).
Projekt ten nie zawiera obowiązku określenia przez Ministra Zdrowia właściwych proporcji
kosztów pracy szpitali do pozostałych kosztów.
Porozumienie to także nie zawiera postulatu określenia przez Ministra Zdrowia norm
zatrudnienia pracowników medycznych (lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałych zawodów
medycznych). Obecnie określa je płatnik – NFZ, a ostatnio sami pracodawcy czynią pracę lekarzy
niehigieniczną, w permanentnym stresie.
Brak również wystąpienia o dwutygodniowy płatny urlop szkoleniowy dla lekarzy.
Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL wnosi o powrót postulatu
finansowania nakładów na zdrowie ze środków publicznych do poziomu co najmniej 6,8% PKB
niezwłocznie, zgodnie z zalecaniami WHO, ponieważ skorygowanie tego postulatu środowiska
lekarskiego wpłynie na poprawę warunków zatrudnienia i leczenia. Warunki zatrudnienia, to
warunki pracy i płacy, a lepsze warunki leczenia, to między innymi dwutygodniowy płatny urlop
szkoleniowy dla lekarzy, racjonalne wykorzystywanie zasobów ludzkich i diagnostycznych, lepszy
dostęp do nowoczesnych technologii, sprzętu medycznego i leków.
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