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Uprzejmie proszę o reprezentowanie stanowiska naszego związku podczas rozmów
w Ministerstwie Zdrowia dnia 15 bm., ponieważ mimo, że jesteśmy związkiem zawodowym
zrzeszającym największą liczbę ratowników medycznych nie otrzymaliśmy zaproszenia na
ww. spotkanie. Mimo obietnicy ze strony Ministerstwa Zdrowia (poprzedniego rządu)
o dopisaniu nas do rozdzielnika i informowaniu o tematach i spotkaniach nas dotyczących nie
otrzymaliśmy żadnej informacji. Zgodnie z ustaleniami związanymi z zawiązaniem
Porozumienia Organizacji Zrzeszających Pracowników Ochrony Zdrowia VlROCŁA W _o _-
jesteśmy przekonani o godnym zaprezentowaniu naszego zdania przez Panią w - e
rozmów dotyczących wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia.

Uważamy, że konieczne jest ustalenie jednak .. ~
podstawę minimalnego wynagradzania _
medyczny i dotyczyć 10 mz ~ .. ~ _ .~ _ '. -
medycznego, diagnosty Iaboraroryjnego •.• """'-'""5:~:~.Z2:=T
względu na dłuższy tryb kształceni~: .c .
Każdy z zawodów medycznych odgrywa niebagatelną rolę .•- , 11. r:zj~:a:::::c:::---..-.::--:=
pacjentowi. Nie da się zastąpić jednego drugim, a każdy jest koniecznv, _lc :rJ::m:!:2.
konfliktować środowiska jak to uczynił minister Żembala premiując tylko grupę pielęgniarek
i położnych Ci tak nie wszystkie). Pani Premier Kopacz składała obietnice ratownikom
medycznym, że otrzymają takie same i na takich samych zasadach podwyżki płac jak
pielęgniarki. Co z tego kłamstwa wyszło wiemy. O innych grupach zawodów medycznych
zapomniano, nawet nie siląc się na obietnice.

Obecnie aby zdobyć zawód medyczny w większości przypadków konieczne jest
odbycie studiów I stopnia, dlatego też powinna być minimaina stawka wynagradzania na tym
samym poziomie wynoszącym przynajmniej jedną średnią krajową. Zmiany ustawowe
spowodowały, że aktualnie ratownik medyczny aby zacząć pracować, musi po ukończeniu
studiów zdać Egzamin Państwowy z Ratownictwa Medycznego, a następnie odbyć półroczny
staż zawodowy. Płaca minimalna zawodów medycznych winna być ściśle powiązana
z tokiem idługością nauki, jak ipóźniejszą samodzielnością wykonywanego zawodu.


