Szczecin, dnia 14.09.2005r

List otwarty

My ni ej podpisani prowadz cy piel gniarskie niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej stanowczo sprzeciwiamy si szkodliwym działaniom jakie prowadzi samorz d
zawodowy piel gniarek i poło nych zmierzaj c do destabilizacji naszych firm.
Od sze ciu lat na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuj
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zało one i prowadzone przez piel gniarki i poło ne.
W powołaniu do ycia zakładów du y udział miała Okr gowa Izba Piel gniarek i Poło nych.
Teraz po tych kilku latach te same osoby, które pomagały stworzy zakłady piel gniarskie
twierdz , e jeste my zb dnymi po rednikami.
Czy nale y szanownym pa stwu przypomnie , e wła nie ci po rednicy anga uj c
własne rodki finansowe oraz prywatny czas podj li udan prób uratowania przed
bezrobociem całe rzesze piel gniarek i poło nych, które z dnia na dzie po likwidacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pozostały bez pracy. Gdzie wtedy był samorz d
zawodowy piel gniarek i poło nych ? Takie stanowisko władz wiadczy tylko i wł cznie o
nieznajomo ci zasad ekonomii współczesnego rynku usług. Skłania równie do zadumy komu
maj słu y tak populistyczne puste hasła.
Cały współczesny

wiat d y do konsolidacji, tworzenia wi kszych jednostek,

silniejszych osobowo jak i finansowo, które mog

by

partnerem w rozmowach z

Narodowym Funduszem Zdrowia czy władzami samorz dowymi miast, powiatów, gmin, ale
działaczki piel gniarskiej korporacji tego nie akceptuj , chc c zniszczy du e piel gniarskie
zakłady i pu ci na szerok wod pojedyncze piel gniarki i poło ne. Czy je li sobie nie
poradz lub przegraj przetargi na wiadczenie usług z korporacjami lekarskimi samorz d
zawodowy im pomo e finansowo czy te znowu tylko wesprze populistycznymi frazesami?
Nasze zakłady, które obejmuj swoim zasi giem gmin , lub kilka gmin, a niekiedy
cały powiat to silne organizacje, które przez wszystkie lata swojej pracy uzyskały akceptacj
swoich pacjentów, s doceniane przez władze samorz dowe. To wła nie my kierownicy
zakładów dbamy o wysok

jako

wiadcze

piel gniarskich. Piel gniarki i poło ne

zatrudnione w piel gniarskich zakładach s obj te stałymi szkoleniami, o które zabiegaj
wła ciciele zakładów.

Dalsze tak nierozwa ne post powanie samorz du zawodowego mo e zniweczy nasze
osi gni cia a piel gniarki i poło ne pozbawi

poczucia bezpiecze stwa i stabilizacji

zawodowej.
Wobec powy szego prosimy szanowny samorz d zawodowy o podj cie skutecznych
działa w ramach posiadanych kompetencji na innych kierunkach wymagaj cych szybkich i
stanowczych rozwi za nios cych za sob korzy ci dla piel gniarek i poło nych a nie
szkodzenie w tych dziedzinach, gdzie systemowe rozwi zania sprawdziły si z korzy ci dla
ww. wymienionych.

