
 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy 
 

Piszę do Was w czasie epidemii koronawirusa COVID-19, która przewróciła do góry 
nogami świat jaki znamy, do którego byliśmy przyzwyczajeni. List ten miał być 
podsumowaniem pracy Związku w 2019 roku ale okoliczności zmuszają nas wszystkich do 
szczególnej mobilizacji z uwagi na naszą rolę jako lekarzy i przedsiębiorców branży ochrony 
zdrowia. 
   

Rozszerzeniu epidemii towarzyszy panika i szum medialny, przez który z trudem 
przebijają  się informacje ważne do zastosowania w codziennej praktyce. 
Pojawiają się też sprzeczne rekomendacje, które pogłębiają chaos, jak np. zalecenia 
konsultanta krajowego chorób zakaźnych, które nie mogą być zastosowane w POZ. Brak 
możliwości wykonywania testów u większej grupy pacjentów. Zamykanie przychodni i 
oddziałów szpitalnych przez sanepid z powodu podejrzenia personelu o kontakt z  zakażonym 
może nasilić kryzys.  
Poczucie zagrożenia personelu  potęguje brak wystarczającego zaopatrzenia w sprzęt  i w środki 
ochrony osobistej. Nie ma jednolitego przekazu z lokalnych sanepidów, z którymi   bardzo 
trudno się połączyć a powinny być obok POZ na pierwszej linii walki z epidemią i zarządzać 
ruchem pacjentów zagrożonych infekcją. Rzeczywistość obnażyła słabość publicznego  systemu 
opieki zdrowotnej, nieprzygotowanego do masowego zagrożenia zdrowia i życia obywateli i 
zasadniczo rozmija się z  narracją konferencji prasowych. 
 

Przepływ informacji do Członków związku jest na szczęście  sprawny. Na naszej stronie 
pracodawcyzdrowia.pl można znaleźć wszystkie zalecenia i rekomendacje, całe  know how  
funkcjonowania  podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach epidemii. Trudno sobie nawet 
wyobrazić funkcjonowanie  placówek medycznych  bez wzajemnego wsparcia, interwencji i 
szybkiego obiegu informacji.  Dzięki temu radzimy sobie z  codziennymi wyzwaniami, szereg 
decyzji organizacyjnych jak np. funkcjonowanie opieki specjalistycznej podejmują zarządy 
placówek medycznych, na podobnych zasadach jak w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Zaopatrzenie w  niezbędny sprzęt ochrony osobistej, którego nie zapewnia  Państwo  
wyszukuje  grupa zakupowa. Grupa nie dysponuje własnymi zapasami ale dzięki  swoim 
kontaktom u  dostawców i producentów wskazuje miejsca, gdzie można zrealizować zakupy w 
wynegocjowanych w normalnych jak na szalony popyt cenach. 
 
          Przykład Włoch pokazuje jak epidemia może się wymknąć spod kontroli i jakie znaczenie 
dla zdrowia publicznego  ma społeczna odpowiedzialność i dyscyplina, jak również wydolny 
system opieki zdrowotnej.  Musimy sobie poradzić z kryzysem również  jako pracodawcy aby 
zachować miejsca pracy, płynność finansową i zasoby. Standardy postępowania teraz i w 
najbliższym czasie wyznacza biologia wirusa i dynamika epidemii. Te zjawiska muszą być dla 
nas wyznacznikiem postępowania. Musimy zrobić wszystko jako lekarze i osoby zarządzające 
placówkami medycznymi aby nie pozwolić na rozprzestrzenianie się zakażenia.  
Przy mniejszych potrzebach  kadrowych  i całkowitej zmianie specyfiki przyjmowania 
pacjentów, udzielane są teleporady oraz przyjmowani są pacjenci wymagający konsultacji po 
niezbędnej telefonicznej kwalifikacji. Staramy się zaopiekować osobami starszymi i 
samotnymi utrzymując z nimi telefoniczny kontakt.  W większości  pacjenci akceptują 
telekonsultacje i doceniają to, dziękując osobiście w  mediach społecznościowych,  spotkać 



 

 

można nawet w TV takie sformułowania  jak „bohaterski personel medyczny”.  Widać 
zaangażowanie i poświęcenie na tle niewydolnego systemu. Robimy dalej swoje w naszych 
praktykach i przychodniach zgodnie z najlepszą wiedzą i etyką. Za co pragnę wszystkim 
koleżankom i kolegom i naszemu personelowi serdecznie podziękować.
  

 
Kolejnym wyzwaniem po epidemii będzie, jak wszystko na to wskazuje, stan załamania 

gospodarczego i społecznego, z którym będziemy musieli poradzić sobie jako przedsiębiorcy.  
Obronić miejsca pracy,  zadbać o odpowiednie  warunki  do  prowadzenia  praktyk  i   
przychodni. Mamy świadomość, że po opadnięciu pyłu bitewnego służba zdrowia nie znajdzie 
się na liście priorytetów rządu. Jak wiemy nigdy przedtem nie była.   
Trzeba wzmacniać Związek, zapraszać do współpracy nowe podmioty, uświadamiać koleżanki i 
kolegów  którzy stoją z boku, że odpowiedzią na trudne czasy będzie stworzenie  jeszcze 
silniejszej reprezentacji przedsiębiorców MŚP branży medycznej Dolnego śląska w ramach 
Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 
Potrzebna nam będzie nowa społeczna wrażliwość i prawdziwa solidarność. Nasze 
doświadczenie podpowiada nam, że  w  trudnych czasach jakie nadchodzą trzeba się 
integrować  i wzajemnie wspierać wg starej maksymy „pomagając innym pomagasz sobie”. 
Niczego nie osiągną słabe organizacje, tym bardziej pojedyncze podmioty. Obecny budżet NFZ 
jest zagrożony przez zmniejszenie składek. Wzrost finansowania do 6% PKB będzie niemożliwy 
do wykonania. Stawia to przed naszym środowiskiem kolejne wyzwania obrony osiągniętego  
poziomu finansowania w POZ i realizacji zapowiadanych zmian w specjalistycznej opiece, 
rehabilitacji i całym systemie opieki zdrowotnej. 
 

Wobec obecnych wydarzeń rok 2019 był jednym ze spokojnych lat, gdzie krok po kroku 
poprawialiśmy  wyniki, mierzyliśmy się z bieżącymi problemami, które są nieporównywalne do 
obecnych i przyszłych wyzwań. 
Najważniejszym wydarzeniem 2019 roku był niewątpliwie  jubileusz 15-lecia powstania na  
Dolnym Śląsku  Związku Pracodawców Zdrowia,  który zgromadził małe i średnie 
przedsiębiorstwa medyczne. Przyjęliśmy  za swój cel stworzenie systemu wzajemnego wsparcia 
i solidarności oraz wpływu na wszelkie decyzje dotyczące organizacji opieki zdrowotnej. 
Jesteśmy teraz o 15 lat starsi ale za to bogatsi w wiedzę i doświadczenie  jak skutecznie 
zarządzać   placówką medyczną. Zanim zostaliśmy przedsiębiorcami byliśmy lekarzami w  
oddziałach szpitalnych w przychodniach rejonowych. Mało kto miał wiedzę menedżerską. 
Każda forma wzajemnego wspierania się była nam potrzebna jak tlen a zwiększająca się 
liczebność związku i krajowej organizacji dawała nam siłę i wiarę w słuszność naszych 
poczynań.   
 

Praktyczna wiedza i doświadczenie w obszarze AOS pozwoliła nam na udział w 2019r. w 
pracach nad jego  modernizacją. Uczestniczyliśmy w zespole problemowym Rady NFZ do spraw 
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Przesłanką do powołania tego zespołu było 
wypracowanie rekomendacji do kontraktowania  świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej oraz lecznictwie szpitalnym.  Nasi eksperci wskazywali na błędy 
procesu, które czyniły go nieprzejrzystym, ograniczającym ciągłość leczenia i zniechęcającym 
lekarzy i  świadczeniodawców  do  udziału w nim. Wypracowaliśmy rekomendacje do nowego 
kształtu AOS. Od wielu lat zgłaszany postulat przez PZ i wielu ekspertów, że należy dążyć  do 
zwiększenia udziału AOS w strukturze świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenia wydatków na 



 

 

ten cel wybrzmiał tym razem z poziomu Rady NFZ. Kryteria konkursowe takie jak: 
dostosowanie  harmonogramów do zasobów,  zwiększenie wycen porad lekarskich  
zabiegowych  i  diagnostycznych, zniesienie limitów to najistotniejsze z rekomendacji zespołu 
poza udziałem w niezbędnej dzisiaj modernizacji i przekształcaniu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. 
 

Staramy się kontynuować to co jest naszą specjalnością  tj.  pozyskiwanie funduszy 
unijnych na cele edukacyjne, podnoszenie kwalifikacji personelu i wzmocnienie efektywności 
zarządzania w naszych firmach. Realizowaliśmy również  w 2019 roku programy profilaktyczne  
w partnerstwie z lekarzami rodzinnymi  i zewnętrznymi podmiotami jak  np. Dolnośląskie 
Centrum Onkologii. Jako związek reprezentujący 64 podmioty  medyczne opiekujemy się 
populacją 0,5 mln podopiecznych w POZ i drugie tyle w pozostałych segmentach 
ambulatoryjnej opieki medycznej. Obok reprezentacji interesów naszych członków przyjęliśmy 
za swój cel podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu placówek medycznych. Skupiamy 
się teraz na działaniach lokalnych na rzecz obu dolnośląskich związków i partnerów,  tradycyjnie 
współpracujących z nami w grupie zakupowej i programach szkoleniowych.   
Nasze  plany na najbliższe lata to m.in udział w pracach Federacji  nad projektem koordynacji 
opieki medycznej.  Będziemy promowali innowacyjne rozwiązania organizacji pracy i 
zarządzania podmiotami medycznymi, poprawę jakości przez np. wprowadzanie zasad CSR - 
społecznej odpowiedzialności biznesu w codziennej praktyce placówek medycznych. 
Planujemy w ramach pracy związku, klastra i spółki  zapewniać  obsługę  Członków  zgodnie z 
priorytetami wynikającymi z ankiety, gdzie programy i konferencje szkoleniowe, porady 
prawne, bieżące informacje miały wysokie notowania. 
 

Na zakończenie wymaga podkreślenia  fakt, że najbardziej stabilnym i efektywnym 
segmentem opieki zdrowotnej jest POZ i to jest nasz wspólny wszystkich Członków dorobek. 
Daje to silną pozycję Federacji we wszelkich negocjacjach  i wzmacnia autorytet Liderów. Dla 
nas to najlepsza gwarancja   rozwoju  naszych firm i polisa ubezpieczeniowa. 
Na koniec pragnę podziękować koleżankom i kolegom z biura Związku  i Zarządu za kreatywną 
pracę, która dawała i daje nam wiele korzyści i satysfakcji . 
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