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OŚWIADCZENIE I KONGRESU SDPL
W SPRAWIE SYTUACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ
Narasta konflikt płacowy w służbie zdrowia. Uzasadnione postulaty płacowe lekarzy i pielęgniarek
zyskują zrozumienie większości społeczeństwa. Szeroki zasięg protestu pokazuje dużą determinację
środowisk pracowników służby zdrowia. Przedłużanie się konfliktu zagraża normalnemu
funkcjonowaniu placówek opieki zdrowotnej, co w sposób niekorzystny odbija się na sytuacji
pacjentów. Zadaniem rządu jest jak najszybsze doprowadzenie do rozwiązania problemu i stworzenia
warunków dla normalnej pracy wszystkich szpitali i przychodni. Tego oczekują zarówno pracownicy,
jak i pacjenci. Tego wymaga interes publiczny.
Tymczasem rząd – mimo 7 miesięcy funkcjonowania - nie przedstawił dotąd realnej ścieżki
działań prowadzących do rozwiązania problemu. Bezradność i pustkę programową rządu najlepiej
ilustruje zapowiedź odłożonej na początek maja debaty parlamentarnej i pospieszne szukanie
rozwiązań.
Składane dotychczas przez premiera i ministra zdrowia obietnice 30% podwyżki płac są bez pokrycia.
Próba ich realizacji musi doprowadzić w krótkim czasie do takich samych skutków, jak tzw. ustawa
203, czyli ponownego zadłużenia się szpitali, zajęć komorniczych i konfliktów społecznych.
Planowane przez rząd dodatkowe 4 mld złotych nie wystarczą do realizacji 30% podwyżek, chyba że
w całości byłyby przeznaczone na płace z pominięciem innych wydatków. Aby utrzymać
dotychczasowe roczne tempo wzrostu środków na pozostałe wydatki, takie jak utrzymanie szpitali i
przychodni, leki itp. potrzeba jeszcze co najmniej 2 mld zł, czyli łącznie około 6 mld zł.
. Ponadto w prezentowanych dotąd projektach ministerstwa zdrowia nie przewiduje się podwyżek dla
lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na kontraktach. Stanowi to nieuzasadnione dyskryminowanie tej
grupy osób i stanowi zarzewie nowych napięć i konfliktów.
W zaistniałej sytuacji Kongres Socjaldemokracji Polskiej uznaje za konieczne:
1) zwiększenie dodatkowych środków w roku 2007 r. do wysokości około 6 mld przez podwyższenie
o 0,5 % tej części składki na ubezpieczenie zdrowotne, która jest kompensowana odpowiednim
obniżeniem podatku od dochodów osobistych, co nie spowoduje zwiększenia obciążeń ludności.
Wynikający z takiej decyzji ubytek dochodów budżetowych rząd może łatwo zrekompensować,
wycofując się z kontrowersyjnej zapowiedzi waloryzacji progów podatkowych. Waloryzacja taka
kosztowałaby budżet ok. 2 mld zł, dając spore korzyści osobom wysoko zarabiającym, a znikome
przeciętnemu obywatelowi.
2) przygotowanie regulacji prawnych gwarantującym podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich
zatrudnionych w służbie zdrowia, w tym lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na podstawie
kontraktu,
3) wycofanie się rządu z zapowiadanej przez ministra zdrowia w Sejmie w lutym br. decyzji o
ograniczeniu liczby pacjentów leczonych w roku 2007 na poziomie roku 2006, co spowodowałoby
znaczne wydłużenie kolejek w szpitalach i przychodniach.
Wzywamy rząd do pilnego przedstawienia planu działań prowadzących do rozwiązania problemu i
uspokojenia sytuacji. Apelujemy także do środowisk medycznych, aby swój zasadny protest
realizowały w sposób niezagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.
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