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OPINIA

DO PROJEKTUROZPORZĄDZENIA MZ /PROJEKT Z DNIA 25-01-2016/W SPRAWIE CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH I
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NiŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE KTÓRE MOGĄ BYĆ
UDZIELANE PRZEZRATOWNIKA MEDYCZNEGO

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii po
przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowana stroną czyli Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników
Ratownictwa Medycznego ,który reprezentuje pracowników dla których przygotowywany jest projekt zmian
w pełni popiera i akceptuje stanowisko KZZPRM. Nowa Ustawa pozwala ratownikom wyjść poza system PRM.
W związku z tym konieczne jest sporządzenie nowego rozporządzenia nie tylko o medycznych czynnościach
ratunkowych, ale również o świadczeniach zdrowotnych które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
Zakres tych czynności powinien odzwierciedlać wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia. Sztuczne
ograniczanie kompetencji w odniesieniu do nazwy zawodu jest nie na miejscu .Takie podejście do tematu można
odnieść do nazwy pielęgniarka i wtedy mamy tylko pielęgnację pacjenta. Jak wiadomo wiele pielęgniarek pracuje
w zespołach ratownictwa medycznego i żadna z organizacji ratowników medycznych nie twierdzi, że mają
natychmiast opuścić system PRM.O kompetencji ratowników medycznych powinni decydować kierownicy
odpowiednich podmiotów a nie rozporządzenia.

FZZ zrzesza kilka organizacji ,które reprezentują różne zawody medyczne. Kolejny raz widzimy iż tak naprawdę
federacja broni tylko interesów jednej grupy a mianowicie OZZPIP. Niedopuszczalne jest przedstawianie przez
FU opinii sprzecznej ze stanowiskiem KUPRM, a zgodnej jedynie ze stanowiskiem OZZPIP. Kolejny raz pojawia
się konflikt interes ów i Forum staje po stronie pielęgniarek.
Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie działań podejmowanych przez OZZPDMIF na rzecz innych zawodów
medycznych. Przedstawiciele FZZmimo zaproszeń nigdy nie brali udziału w spotkaniach organizowanych rzez
pracodawców ,czy ministerstwo których tematem były problemy zawodowe innych zawodów niż pielęgniarskie.
Kolejna sprawa to przedstawiciele w zespole medycznym Krajowej Rady Dialogu Społecznego oczywiście z
ramienia FZZtylko pielęgniarki ,bo przecież inne zawody stanowią tylko tło ,potrzebne są do płacenia składek i nic
więcej, ich głos nawet w sprawach ściśle dotyczących problemów zawodów które reprezentują nie ma
znaczenia .Stwierdzenie koleżanek pielęgniarek ,że w FZZzawsze tak było należy wreszcie zmienić.
Od ponad 3 lat nie istnieje w FZZBranża Ochrony Zdrowia która została rozwiązana przez Prezydium FZZna
wniosek OZZPIP, a Pani Przewodnicząca FZZinformuje mnie telefonicznie iż funkcję przewodniczącej Branży FZZ
pełni Pani Lucyna Dargiewicz, coś tu nie gra.


