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Działając w imieniu KĘowego Związku Zawodowego Pracownikow Medycznych Laboratoriow

Diagnostycznych, jako pzedstawiciele Zaządu tego związku, ponizej prezentujemy stanowisko Związku

w sprawie medialnych doniesień dotyczących podwyzek wynagrodzeń w służbie zdrowia,

Panie Ministrze, ostatnie Pana wypowiedzi oraz informacje w mediach wskazują iz pzewiduje Pan podwyżki

wynagrodzeń dla pielęgniarek, Te deklaracje, wyrózniające jedynie jedną grupę zawodową słuzby zdrowia,

budzą nasze zaniepokojenie i obuzenie.

Kolejny raz diagności laboratoryjni itechnicy analityki medycznej mimo, że stanowią integralnączęść polskiej'

słuzby zdrowia, w zakresie polityki płacowej są dyskryminowani w stosunku do pozostałych zawodow

medycznych, Pragniemy zaznaczyć, iż diagności laboratoryjni, jak rowniez technicy analityki medycznej,

pracujący w podstawowej,._o,B''lę ,,zdrowotnej są tak samo niezbędnymi uczestnikami systemu opieki

medycznej jak lekaze i pielęgniarki, Jednak, w naszejocenie Ministerstwo Zdrowia nie zauważa problemow

Ę grupy zawodowej, traktując ją jako mniej wazną. Na co dzień zmagamy się z problemami związanymi z nie

do końca jasnymi zasadami prowadzania outsourcingu laboratoriow, z brakiem dofinansowania do

kształcenia ustawicznego czy też z deprecjacją badań laboratoryjnych w procesie diagnozowania i leczenia

pacjenta, Diagnostyka laboratoryjna jest jednym z fundamentow profilaktyki zdrowia, stanowi także podstawę

diagnozy lekarskiej i procesu leczenia pacjenla, Osiągnięcia polskiej medycyny z całąpewnością nie byłyby

mozliwe bez diagnostyki laboratoryjnej będącej na wysokim europejskim poziomie.
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W naszej ocenie niezadowolenie pielęgniarek, ktore kształcą się za publiczne pieniądze, które mają mozliwość

Świadczenia swoich usług w roznych formach, i ktore w procesie leczenia pacjenta uwazają się ,,za

podstawowe ogniowo w słuzbie zdrowia", nie mogą byó nazędziem gry politycznej. Podwyzki w służbie

zdrowia powinny objąó wszystkich pracowników z wykształceniem medycznym, bez wyróżniania tylko jednej

grupy zawodowej. Faworyzowanie jednych kosztem innych jest wysoce konfliktogenne i z całą pewnością nie

spzyja niezbędnemu współdziałaniu dla dobra pacjenta,

Oczywistym jest, że zbliżając,e się wybory parlamentame to czas, który pielęgniarki chcą wykozystać w celu

poprawy swojej sytuacji finansowej. Jednak wyrazamy nadzieję, ze dla Pana jako Ministra Zdrowia w rownym

stopniu wazne są wszystkie ogniwa systemu świadczeń zdrowotnych, Wiezymy , że w całym systemie

dostzega Pan nie tylko lekazy i pielęgniarki, ale także innych rownie ważnych uczestnikow procesu

diagnostyki i leczenia - diagnostow laboratoryjnych i techników analityki medycznej _ mimo ze jest to grupa

zawodowa mniej ,,ekspansywna" w spektakulamym okazywaniu swego niezadowolenia sytuacjąpłacową.

Oczekujemy zatem, że pieniądze przeznaczone na podwyzki zostaną rowno podzielone, z uwzględnieniem

takze innych niz pielęgniarkigrup zawodowych, wykonujących zawod medyczny.

Wyrazamy pzekonanie, ze Pan Minister podejmie dialog z Zaządem Krajowego Zwięku Zawodowego

pracowników Medycznych Laboratoriow Diagnostycznych w powyzszej sprawie.
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