



             Stowarzyszenie Pacjentów – W-wa ul. 29 Listopada 10a / 8
druk nieperiodyczny nr.4 ( listopad grudzień 2004 r.)

1. Mój stan zdrowia po pełnionym niegdyś błędzie, kolejna reoperacja kręgosłupa i komplikacje pooperacyjne. W czasie trwania Inicjatywy Ustawodawczej nie mogłem  uczestniczyć w pracach Komitetu.  W podobnej sytuacji było wielu którzy chcieli zbierać podpisy 
2. Mimo deklaracji pomocy w zbieraniu podpisów złożonej  przez wiceprzewodniczącego OPZZ związek wycofał się z obietnic;
3. Blokowanie łączności internetowej przez grupę administratorów, po rozesłaniu apelu o poparcie  ustawy. Zaczęto blokować nasze maile, wpisywać na „czarne listy”. Tak jak tych którzy rozsyłają pornografię lub reklamy viagry. Kasowano pocztę 	     cd. str.2
.				
	         
Ograniczanie dostępu do leczenia, prywatyzacja, lekarstwem na korupcje i marnotrawstwo?
	Rok temu informowaliśmy o mechanizmach zapaści finansowania systemu ochrony zdrowia. Sytuacja nie uległa zmianie na lepsze, a władze nic nie uczyniły, by przeciwdziałać korupcji i marnotrawstwu. Na początku roku, dla wykonania badań przeprowadzanych zazwyczaj ambulatoryjnie, masowo hospitalizowano pacjentów, by otrzymać większe pieniądze z NFZ. Zwracamy uwagę że to dziennikarze, a nie policja czy prokuratury, podjęły działania zwane "zakupami kontrolowanymi" np. rejestrując wręczanie łapówek. Tych działań ograna państwa nie podejmują: 
	odnosimy wrażenie iż świadomie tolerowana jest i nie przeciwdziała się dezorganizacji systemu;

odnosimy wrażenie iż celem tych działań jest przygotowanie społeczeństwa do:
	ograniczania leczenia gwarantowanego przez państwo;
	wprowadzenia dodatkowych dopłat dla ubezpieczonych;
	prywatyzacji majątku Służby Zdrowia.

	odnosimy wrażenie iż dla realizacji tych celów nastąpiło porozumienie trzech wpływowych grup interesu:
	firm które skupiły długi Służby Zdrowia ( pralnia pieniędzy ? );

części lobby szefostwa Izb Lekarskich;
	części grup kapitałowych związanych z układem sprawującym władze
Należy zwrócić uwagę środowisku lekarskiemu, iż przy powszechnej biedzie, ograniczanie świadczeń z ubezpieczeń nie nagoni wielu pacjentów do gabinetów prywatnych. Ludzi nie będzie stać na leczenie. Jeśli kontrakty z NFZ będą ograniczane prywatny rynek ich nie zastąpi i wielu lekarzy zostanie bez pracy.
Mamy w Polsce analogiczna ilość lekarzy jak w państwach z normalnie funkcjonującymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ograniczenie tych ubezpieczeń spowoduje powstanie fortun u nielicznych i bankructwo wielu gabinetów prywatnych.
Można i należy zastanawiać się nad przekształceniami własnościowymi czy rolą prywatnego sektora w Ochronie Zdrowia. Argumentem w dyskusji nie może jednak być tolerowanie dezorganizacji systemu publicznej Służby Zdrowia
W normalnym państwie, korupcją i niegospodarnością, która rozłożyła już cały system ochrony zdrowia, zająć się powinien NIK, ABW i ewentualnie prokuratorzy.
Tylko czy my żyjemy w normalnym państwie?
__________________

Dlaczego nie mamy Rzecznika Pacjenta?
Odpowiedź jest prosta: Uniemożliwiano nam zbieranie podpisów, bo władza nie chce, mają  inne plany...
Błędy lekarskie są systematycznie tuszowane, a ofiary pozostawia się bez pomocy. Szacuje się, iż w efekcie błędów i wypadków medycznych ok. 20 tys osób choruje lub umiera każdego  roku....
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta, nie zebrał wymaganych 100 000 podpisów osób popierających projekt ustawy by wnieść go pod obrady Sejmu. Zebrano ok. 70 tys. podpisów. Szacujemy, iż ok. 30 tys. za pomocą internetu. Są dwie przyczyny nie zebrania podpisów:
Zarząd Stowarzyszenia: 
00 465 W - wa  ul. 29 listopada 10a / 8;
tel. w czasie dyżurów - poniedziałki 
 od 18 do 19 – (22) 8406547

Białystok  ul. Zielonogórska 10 tel.0604816388; 0604062109 -dyżury poniedziałki godz. 15 – 17

Krotoszyn ul. Benicka 9 tel.0608633452 - dyżury czwartki godz. 17 – 19

Łódź kontakt - tel. 0601210219

Starachowice kontakt - tel:041 2752413


Jeśli chcesz włączyć się w nasze działania nawiąż kontakt z nami.



nr konta bankowego w VI oddz. PKO BP w Warszawie
83 1020 1068 0000 1102 0000 3186
______________________________________________________________________

Strona internetowa www.sppnn.org.pl
e mail sop11@wp.pl
Provider home.pl (sp. jawna) blokuje naszą korespondencję. 
Jeśli masz konto e mail na którejkolwiek z domen:
post.pl, hot.pl, friend.pl, list.pl, people.pl, writeme.pl, life.pl, message.pl, data.pl, world.pl, easymail.pl, internetmail.pl, eskrzynka.pl lub miasto.home.pl (gdzie miasto jest nazwą miasta wojewódzkiego wg. starego podziału admin.),  nie wysyłaj maila do nas z tego konta. Może on nie dojść, albo nasza odpowiedź nie wróci do Ciebie. Podobnie z innymi domenami obsługiwanymi przez home.pl. 
Ostatnio dołączył do blokujących wysyłaną do nas pocztę onet..pl
Gdy będziesz podejmować decyzję o rejestracji nowego konta, lub będziesz przedłużać umowę na utrzymanie starego konta, zastanów się czy chcesz mieć  cenzurowaną korespondencję.


