OŚWIADCZENIE #protestmedykow
29 października 2017 roku – Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Od 2 października mamy do czynienia z eskalacją protestu rezydentów na
niespotykaną dotychczas skalę. 27 dni temu młodzi lekarze wobec biernej postawy rządu i
obojętności na nasze apele dotyczące natychmiastowego wzrostu nakładów na opiekę
zdrowotną do poziomu bezpiecznego uznanego przez Światową Organizację Zdrowia, podjęli
decyzję o rozpoczęciu formy skrajnej dla zdrowia i życia protestujących - podjęli decyzję o
proteście głodowym. W kolejnych dniach protest rozlewał się po kraju jednocząc kolejne
miasta oraz przede wszystkim przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych przybierając
formę protestu Porozumienia Zawodów Medycznych. 13 października został ogłoszony przez
NIL „Dniem Solidarności z Protestującymi” - do akcji plakatowej włączyli się specjaliści ze
wszystkich dziedzin. NRL wystosowała apel do Prezes Rady Ministrów z prośbą o pilne
spotkanie z głodującymi. Rozpoczęto akcję informacyjną dla pacjentów dotyczącą naszych
postulatów. Rząd pozostawał głuchy na nasze dramatyczne prośby o pochylenie się nad
zdrowiem i życiem pacjentów. My medycy z Płocka nie mogliśmy pozostać bierni wobec
wydarzeń, które rozpoczęły się w Warszawie i rozlewały się na inne miasta. Nie mogliśmy
pozostać bierni wobec postulatów, z którymi się w pełni utożsamiamy. Nasze kroki
doprowadziły do wyjazdu delegacji płockich rezydentów do Warszawy i wsparcia
głodujących, została podjęta decyzja o rozpoczęciu protestu głodowego w naszym mieście.
Głodówka trwa od 24 października. Niestety dziś w trosce o naszych pacjentów, jesteśmy
zmuszeni do zakończenia tej formy protestu.
Wobec braku realnych działań rządu, który podjął decyzję o brnięciu w zaniedbania
poczynione przez ostatnie 27 lat przez kolejne partie rządzące, nie zamierzamy kończyć
naszego protestu. Czas na zmianę priorytetów. Nasze postulaty pozostają niezmienne:
- Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie niższego niż 6,8%
PKB w ciągu 4 lat
- Likwidacja kolejek
- Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego
- Poprawa warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.
Zostaliśmy zmuszeni do zmiany formy protestu. Wobec braku realizacji naszych
postulatów przez stronę rządzącą, jesteśmy obecnie w trakcie zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy o wzroście finansowania ochrony zdrowia, zebraliśmy już

ponad tysiąc podpisów, dostaliśmy jasny sygnał od naszych pacjentów, że w pełni popierają
nasze działania. Odwiedzali głodujących, okazywali im wsparcie i mobilizowali do dalszej
walki. Nie możemy teraz się od nich odwrócić. Nie możemy zaprzestać walki o odpowiednio
zaopiekowane społeczeństwo. Kolejne decyzje dotyczące rozszerzenia protestu już zapadły i
nasze działania przyjmą formę bardziej radykalną. Już wkrótce zostaną poczynione kroki o
charakterze ogólnopolskim.
Nie chcemy wyjeżdżać z kraju co zostało nam kilkukrotnie zasugerowane. Chcemy
żyć, diagnozować i leczyć w Polsce. Najwyższy czas na zmianę priorytetów przez rządzących.
Żądamy pieniędzy na całą ochronę zdrowia w trosce o dostęp do leczenia i jego jakość dla
dobra pacjenta. Nie ustaniemy w walce o ich przyszłość w zdrowiu.
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