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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z wejœcie w ¿ycie z dniem 1 marca nowych zasad udzielania œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecz-
nej opieki lekarskiej wyra¿am kategoryczny sprzeciw wobec wprowadzonych rozwi¹zañ. Ta kontrower-
syjna, zupe³nie nieprzemyœlana decyzja wbrew zapewnieniom Narodowego Funduszu Zdrowia jest
wielce niekorzystna dla pacjentów, poniewa¿ znacz¹co utrudnia dostêp do lekarzy w tych godzinach
newralgicznych, kiedy przychodnie zdrowia s¹ nieczynne. Tym samym powoduje powa¿ne zagro¿enie
¿ycia i zdrowia tych, którzy potrzebuj¹ niezw³ocznej pomocy lekarskiej w nocy i w œwiêta. Dotyczy to
w szczególnoœci mieszkañców ma³ych miejscowoœci i wsi, do których dojazd jest znacznie utrudniony.
W wyniku zmian zasad kontraktowania nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej dojdzie tam do zmniej-
szenia liczby miejsc œwiadcz¹cych te us³ugi i to a¿ prawie o po³owê. Mimo sprzeciwu lekarzy, pacjentów,
wielu samorz¹dowców oraz licznych negatywnych opinii ekspertów przeforsowano te rozwi¹zania, tym
razem z powodów finansowych, bo ich wprowadzenie jest niczym innym jak szukaniem oszczêdnoœci
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Niestety jest to oszczêdzanie na pacjentach. Uwa¿am, ¿e poprzednio
obowi¹zuj¹ca forma kontraktowania wypracowana przez lata i oparta na doœwiadczeniach historycz-
nych by³a metod¹ zdecydowanie lepsz¹, bo zapewnia³a doœæ dobry dostêp do lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej w nocy i w œwiêta. Dziœ pacjenci, którzy przyjd¹ w nocy czy w œwiêta do okreœlonych
œwiadczeniodawców, nie zastan¹ tam ju¿ lekarzy i pielêgniarek. Znajd¹ tam kartki z informacj¹ o tym,
w jak dalek¹ podró¿ musz¹ siê udaæ w poszukiwaniu pomocy.

Mam nadziejê, ¿e pani minister dostrze¿e wady nowych rozwi¹zañ i zwi¹zane z nimi zagro¿enia. Kie-
dy na szali jest ¿ycie i zdrowie pacjentów, rachunek ekonomiczny nie mo¿e przewa¿aæ. Apelujê do pani
minister o niezw³oczne podjêcie dzia³añ, które zagwarantuj¹ bezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów po-
trzebuj¹cych œwiadczeñ w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej.
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