Bydgoszcz dnia 23.11.2017 r.

Szanowna Pani Ordynator/Kierownik Oddziału,
Szanowny Panie Ordynatorze/Kierowniku Oddziału,

„Dzisiaj na Państwa Oddział dotarł tzw. „Opt-Out Pack”. Paczka zawiera
dokumenty potrzebne, aby razem z całym środowiskiem medycznym wziąć udział w
akcji wypowiadania tzw. ,,klauzuli opt-out”. Od wielu lat, odpowiedzialność za skrajnie
niewydolny

system

publicznej

ochrony

zdrowia

spoczywała

na

barkach

przepracowanych lekarzy, którzy - mimo ewidentnych zaniedbań rządzących utrzymywali system poświęcając swój wolny czas, zdrowie, a czasem niestety nawet
i życie.

Dotychczasowe

formy

protestu

nie

przyniosły

realizacji

naszych

postulatów,dlatego w trosce o naszych pacjentów, ale także nasze rodziny, my lekarze, nie możemy dalej - swoją pracą ponad siły - ukrywać, że sytuacja kadrowa
i finansowa publicznych szpitali jest dramatyczna i brać na siebie odpowiedzialności,
za zagrażający pacjentowi i nam system. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa
oraz widocznym odpływem kadry medycznej coraz szybciej zmierzamy w kierunku
ogólnopolskiej katastrofy publicznego systemu ochrony zdrowia.
Ogólnopolska akcja wypowiedzenia opt-outów to krzyk całego, zjednoczonego
środowiska lekarskiego do rządzących. Po to, aby przekonali się realnej sytuacji
w ochronie zdrowia, w której szpitali nie stać na zatrudnienie odpowiedniej liczby
lekarzy, a zatrudnieni muszą pracować ponad siły, aby zapewnić minimalne obsady
dyżurowe. Narzucone nam limity i biurokracja, uniemożliwiają nam to, co w naszej
pracy jest najważniejsze - pomoc pacjentom, którzy oddają w nasze ręce zdrowie
i życie.

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja pracy Państwa Oddziału spoczywa
na Ordynatorze i grupowe wypowiedzenie klauzuli opt-out może spowodować
problemy w obsadzeniu dyżurów oraz może doprowadzić do konfliktów w jednostce.
Przed nami trudne decyzje i trudny czas - zarówno dla lekarzy decydujących się
pracować mniej, jak i dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zapewnienie
ciągłości pracy oddziałów. Tym ważniejsze dla całego środowiska medycznego jest
wsparcie akcji wypowiadania opt-out przez Państwa.
Łączy nas wspólny cel - poprawa jakości opieki nad naszymi pacjentami,
godne warunki leczenia pacjentów, ale też godne warunki pracy i płacy.

Naczelna Rada Lekarska w apelu podjętym dnia 27 października 2017 r.
wskazała, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość
udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił
lekarzy i zwróciła się do wszystkich lekarzy, zarówno zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, jak i pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, o ograniczenie
czasu pracy do 48 godzin w tygodniu.
Tylko działając razem, uda nam się wymusić dobre zmiany w ochronie
zdrowia.
Serdecznie prosimy Panią Ordynator/Pana Ordynatora, o pomoc i wsparcie
dla lekarzy z Państwa oddziałów, którzy zdecydują się na wypowiedzenie klauzuli
opt-out.
Z wyrazami szacunku

