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Szanowny Panie Przewodniczący,
w związku z Pana wypowiedzią podczas obrad Senackiej Komisji Zdrowia w dniu 9 czerwca
2021 roku informuję Pana, że:
•

samorządy zawodowe wspólnie z innymi organizacjami, w tym związkami
zawodowymi, organizacjami samorządów lokalnych oraz pracodawców, od wielu
miesięcy działają na rzecz podniesienia wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia,

•

podniesienie wynagrodzeń jest konieczne. Dzięki temu możliwe będzie także
wzmocnienie kadr medycznych, których, jak pokazała pandemia, zdecydowanie nam
brakuje,

•

wszystkie zawody medyczne współpracują ze sobą ściśle i działamy na rzecz
wszystkich zawodów medycznych, a nie tylko wybranych grup zawodowych.

W przeciwieństwie do Pana, jestem zaniepokojony, żeby nie powiedzieć przerażony, wizją
podwyżek bez zagwarantowania ich finansowania ze środków publicznych. Nie chcę tracić
kolegów z zespołów: fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, lekarzy,
ratowników, techników radiologii. Nikogo. Wiem, że sukces w medycynie to zawsze praca
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zespołowa. A te papierowe podwyżki, które proponuje rząd mogą prowadzić do redukcji
miejsc pracy. Wielu pracodawców już zapowiedziało taki scenariusz. Inni zmuszają do
przechodzenia z umów na pracę na umowy cywilnoprawne. To chyba nie jest pożądany
przez

Pana

Przewodniczącego

efekt.

Kolejną

istotną sprawą

jest

to,

iż

część

świadczeniodawców zrezygnuje z kontraktowania z NFZ, przez co ograniczy się dostęp do
świadczeń.
Rozumiem Pana determinację i chęć ogłoszenia sukcesu po wielu podejmowanych przez
Pana akcjach. Podwyżki w obecnym kształcie nie będą jednak żadnym sukcesem, a tylko
osłabią system publicznej opieki medycznej. Rozumiem, że woli Pan grać solo, jednak
apeluję o niedzielenie nas - ludzi medycyny. Zbudowanie wspólnego frontu trwało wiele lat
i dziś tylko wspólnie możemy odnieść prawdziwy, a nie pozorny sukces.

Łączę wyrazy szacunku,

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Andrzej Matyja

Do wiadomości:
- Sz. P. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
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