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Lekarze z Państwa Oddziału zdecydowali się rozważyć przyłączenie się do ogólnopolskiego 
protestu AKCJA ZDROWA PRACA. W tym celu otrzymali paczkę która zawiera dokumenty 
potrzebne, aby razem z całym środowiskiem medycznym wziąć udział w akcji wypowiadania 
tzw. ,,klauzuli opt-out” i ograniczania czasu pracy do kodeksowego 48 godzin tygodniowo. 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 i zdrowie a czasem nawet życie. 
 
Protest ten będzie formą sprzeciwu wobec niewywiązania się rządu z porozumienia zawartego 
w lutym zeszłego roku po proteście opt-out. Nasz najważniejszy postulat, czyli przeznaczenie 
6,8% PKB na ochronę zdrowia, oraz brak przyjęcia zmian w Ustawie o zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty jak i brak jakiegokolwiek działania celem zmniejszenia biurokracji w 
codziennej pracy lekarza nie zostały spełnione. Dlatego w trosce o naszych pacjentów, o nas 
i o nasze rodziny, nie możemy dalej swoją pracą ponad siły ukrywać dramatycznej sytuacji 
kadrowej i finansowej publicznych szpitali. Nie możemy zgadzać się na zagrażający 
pacjentowi i nam system.  
 
Zdajemy sobie sprawę, że organizacja pracy Państwa Oddziału spoczywa na Ordynatorze i 
grupowe wypowiedzenie klauzuli opt-out i ograniczenia czasu pracy do zgodnego z kodeksem 
pracy może spowodować problemy w obsadzeniu dyżurów oraz może doprowadzić do 
konfliktów w jednostce. Niemniej, protest będzie trwał tylko tak długo, jak będzie to konieczne 
by rząd zdał sobie sprawę, że nie może dłużej ignorować naszych problemów. Dlatego prosimy 
o przyłączenie się do protestu i jak najszersze pokazanie, że i na Państwa oddziale 
niedofinansowanie ochrony zdrowia jest boleśnie widoczne. 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. 
 
Tylko działając razem, uda nam się wymusić dobre zmiany w ochronie zdrowia. 
 
Serdecznie prosimy Panią Ordynator/Pana Ordynatora, Panią Kierowniczkę Oddziału/Pana 
Kierownika Oddziału o pomoc i wsparcie lekarzy z Państwa oddziałów, którzy zdecydują się 
na wypowiedzenie klauzuli opt-out lub ograniczenie czasu pracy do 48 godzin tygodniowo.  
 
Z wyrazami szacunku 
 


