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XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy OZL
Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Oświadczenie 1/XXVII/09
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Bydgoskiej Izby Lekarskiej
z dnia 12 grudnia 2009r.

XXVII Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej stoi na stanowisku, Ŝe
obecnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące zdrowia obywateli
w Rzeczpospolitej Polskiej są w wielu punktach nieprecyzyjne, a niekiedy
sprzeczne ze sobą.
Lekarze pracujący w bezpośrednim kontakcie z chorymi i ich rodzinami
coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których są zmuszeni podejmować
decyzje sprzeczne z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Kodeksem
Etyki Lekarskiej i przysięgą lekarską, aby uniknąć konsekwencji słuŜbowych
i ekonomicznych. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do pielęgniarek
i połoŜnych oraz ratowników medycznych.
XXVII Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej uwaŜa za
niedopuszczalne stawianie lekarzy w sytuacji, w której albo będą odpowiadać
na podstawie Kodeksu karnego, Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
lub Kodeksu Etyki Lekarskiej albo zostaną ukarani przez dyrektorów zakładów
opieki zdrowotnej lub Narodowy Fundusz Zdrowia za leczenie w sytuacji, gdy
Rzeczpospolita Polska nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego finansowania
tego leczenia jednocześnie nie określając precyzyjnie swoich zobowiązań
w stosunku do obywateli.
XXVII Zjazd BIL uwaŜa, Ŝe taka sytuacja jest niedopuszczalna
w państwie prawa. W związku z tym niezbędne są pilne prace legislacyjne, które
pozwolą jednoznacznie określić zakres świadczeń medycznych oraz ich
dostępność bez przenoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje na
osoby wykonujące zawód medyczny.
Zdaniem XXVII Zjazd BIL naleŜy:
1. zapewnić wzrost finansowania opieki medycznej ze środków publicznych
do postulowanych przez WHO co najmniej 6% PKB,
2. precyzyjne określić „koszyk” świadczeń gwarantowanych,

3. skierować środki finansowe w odpowiedniej wysokości na szeroką
rozumiana profilaktykę zdrowotną,
4. określić rozsądne terminy oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
5. stosować przepisy Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności
w zakresie realnego płacenia za wykonane świadczenia zdrowotne,
z uwzględnieniem warunków i wskazań do leczenia,
6. zdecentralizować decyzję finansowe dotyczące środków publicznych,
otworzyć rynek ubezpieczeń zdrowotnych.
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