
Wrocław, dnia 4 listopada 2015 roku 

 

Komunikat reprezentantów innych zawodów medycznych – „traktowanych specjalnie”. 

 

Ponad miesiąc temu, bo 28 września odbyła się w Warszawie manifestacja 

przedstawicieli innych zawodów medycznych niż lekarze i pielęgniarki, a także pozostałych 

pracowników ochrony zdrowia. Uczestniczyło w niej ponad 5 tysięcy przedstawicieli różnych 

zawodów pracujących w ochronie zdrowia. Wtedy tez wręczyliśmy Pani Premier Ewie 

Kopacz i Ministrowi Zdrowia Marianowi Zembali pisma z postulatami. Niestety do dnia 

dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi. Kolejny raz utwierdzamy się  

w przekonaniu, że jesteśmy „służbą dla służby zdrowia”, która jak to ze służbą bywa jest 

tylko do pracy a nie do dialogu, ze służbą się nie rozmawia, tylko od niej wymaga się 

posłuszeństwa. Oświadczamy, że „służba odmawia posłuszeństwa”, będziemy wytrwale 

walczyć o swoje. 

W środę 4 listopada odbyło się we Wrocławiu kolejne spotkanie  przedstawicieli 

organizacji reprezentujących pracowników wykonujących inne zawody medyczne jako 

kontynuacja działań, które  podjęły te organizacje w maju br. Brak jakiejkolwiek reakcji na 

nasze działania ze strony rządzących, brak odpowiedzi na postulaty i brak zaproszenia do 

jakichkolwiek rozmów świadczy o tchórzostwie albo lekceważeniu nas. Nie pozwalamy sobie 

na takie „specjalne traktowanie”. Zdeterminowani obecną sytuacją  powołaliśmy  podczas 

spotkania grupę  inicjatywną do   utworzenia  wspólnej organizacji konsolidującej nasze 

środowisko Porozumienia Organizacji Zrzeszających Pracowników Ochrony Zdrowia 

„WROCŁAW 2015” w skrócie  POZPOZ WROCŁAW 2015. Porozumienie ma na celu 

połączenie wszystkich zainteresowanych organizacji skupiających pracowników ochrony 

zdrowia  w jedną  wspólną organizację, która będzie już w formie prawnej kontynuowała   

prace  związane z wysuwanymi  podczas manifestacji postulatami. Jesteśmy pracownikami 

bez których nie może istnieć żadna placówka ochrony zdrowia,  nie damy się zepchnąć na 

margines. Mówimy jednym głosem mamy dość „specjalnego  traktowania”. 

Grupa inicjatywna to na dzień dzisiejszy przedstawiciele następujących organizacji: 

 

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i 

Fizjoterapii 

 Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego 

 Ogólnopolski Związek Zawodowy „Fizjoterapia” 

 Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów 

Diagnostycznych 

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii 

 NSZZ Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej Województwa Łódzkiego 

 SNZ Pracowników z Wyższym Wykształceniem Medycznym - Inowrocław 

 Międzyzakładowy ZZ Techników Analityki Medycznej 

 Zakładowy ZZ Diagnostów Laboratoryjnych przy Centralnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 



 

Zapraszamy inne organizacje do współpracy. 

 

Kontakt: 

Grażyna Musiałkiewicz - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki 

Medycznej i Fizjoterapii e-mail: przewodniczaca@ozzpdmif.pl  

Roman Badach-Rogowski - Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa 

Medycznego e-mail: R.W.B_R@poczta.fm  
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