22 maja godz 12 pod Sejmem RP

Stowarzyszenie Pacjentów
Primum Non Nocere

Za pośrednictwem Izb Lekarskich i Ministerstwa Zdrowia, lobby ordynatorsko profesorskie nadzoruje funkcjonowanie Służby Zdrowia. Nie uczyniono niczego by zawód lekarza pozostał zawodem zaufania publicznego. Tolerowana jest: korupcja, tuszowanie błędów. Płacą za to także ci z lekarzy którzy powinni być obdarzani zaufaniem i szacunkiem.

Co roku na skutek błędów lekarskich umiera bądź choruje kilkadziesiąt tyś osób. Tylko ok.600 osób wygrywa postępowania sądowe. Reszta nie otrzymuje żadnej pomocy, często nie jest leczona. Ponieważ życie  trwa średnio 76 lat, każdy z nas ma  kilkuprocentowe ryzyko iż go samego może dotknąć takie nieszczęście

W Polsce uniknięcie odpowiedzialności przez lekarza jest ważniejsze niż pomoc dla ofiar.. Poszkodowani płacą za to zdrowiem a często i życiem. Ich rodziny, wegetują w nędzy. Ofiara próbując walczyć o swe prawa, napotykają na mur nie do przebicia. Z czasem problem rozwiązuje się drogą naturalną...
5
22 maja wybierz się pod Sejm i zapytaj posła  na którego głosowałeś, co uczynił lub co uczyni by zmienić tragiczny los poszkodowanych

Żądamy:

§	Natychmiastowej pomocy dla poszkodowanych
§	Publicznego nadzoru nad działaniem Służby Zdrowia;
§	Likwidacji Sądów Lekarskich;
§	Sprawiedliwości w postępowaniach sądowych;
§	Powołania ustawą niezależnej instytucji Rzecznika Pacjenta.

Nie milcz! To także Twoje bezpieczeństwo !!!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
...nie pytaj nigdy komu bije dzwon, 
on bije Tobie...
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