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W zwi�zku z ukazaniem si� na stronie internetowej Zwi�zku Pracodawców 
Niepublicznej Opieki Zdrowotnej Oddział w Szczecinie (http://www.niepubliczni.org) 
artykułu Prezesa Zachodniopomorskiego Zarz�du Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych Pani Wiesławy Fabian zatytułowanego „Dobre wie�ci po negocjacjach w 
Warszawie" zawieraj�cego do�� wa�n� społecznie informacj� dotycz�c� podziału stawki 
kapitacyjnej w podstawowej opiece zdrowotnej na �wiadczenia lekarskie (75,5%) i 
�wiadczenia piel�gniarskie (24,5%) oraz zniesienia zakazu ł�czenia funkcji piel�gniarki 
praktyki z funkcj� piel�gniarki �rodowiskowo - rodzinnej i piel�gniarki szkolnej prosimy o 
ustosunkowanie si� do prawdziwo�ci powy�szych zapisów. 
Bior�c pod uwag�, �e Pani Wiesława Fabian brała udział we wcze�niejszych negocjacjach 
nale�y domniemywa�, �e informacje te s� wiarygodne. W tej sytuacji nasuwa si� pytanie na 
ile powa�ne i rzeczowe były rozmowy prowadzone w ramach spotkania ze �rodowiskiem 
piel�gniarskim w Białobrzegach w dniu 30.09.2004r. Nie bez znaczenia jest, �e w spotkaniu 
tym uczestniczyli równie� przedstawiciele Pana Gabinetu i Narodowego Funduszu Zdrowia, 
którzy przedstawili całkowicie odmienny podział stawki kapitacyjnej w podstawowej opiece 
zdrowotnej . Dla przypomnienia wynosił on 74% i 26%. 

Panie Ministrze, czy tradycyjny ju� brak przedstawicieli �rodowiska piel�gniarskiego 
w negocjacjach prowadzonych w dniach 11/12 pa�dziernika br. był podstawow� przyczyn� 
do kolejnego upokorzenia naszego �rodowiska poprzez obci�cie stawki kapitacyjnej. Nasuwa 
si� równie� pytanie czy podział publicznych pieni�dzy na opiek� zdrowotn� to tylko domena 
�rodowiska lekarskiego? Czy w tej sytuacji nie byłoby bardziej czytelnie zmieni� nazw� 
Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia na nazw� Departament 
Lekarskiego Dialogu Społecznego. 

Szanowny Panie Ministrze z góry przepraszamy za do�� dosadny list, ale takie 
traktowanie �redniego personelu medycznego jest naprawd� poni�aj�ce bior�c pod uwag� 
Pana oficjalne wypowiedzi w �rodkach masowego przekazu dotycz�ce otwarto�ci na szeroko 
rozumiany dialog. W zał�czeniu przesyłamy wydrukowan� stron� internetow� dotycz�c� 
przedmiotowej sprawy cały czas maj�c nadziej�, �e jest to informacja nieprawdziwa. 
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