Idą Święta
Sypnęło śniegiem i od razu poczuliśmy, że
oto już wkrótce nadchodzą Święta Bożego
Narodzenia !!!

Realizacja usług Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
——
Rejestracja czynna:
Poniedziałek - piątek
od 7:00 do 19:00
tel.: (32) 363 - 46 - 33
Rehabilitacja czynna:
Poniedziałek - piątek
od 8:00 do 19:00
tel.: 795 - 443 - 305
DATA TWOJEJ WIZYTY:

Z tej okazji chcemy wszystkim Państwu
złożyć najserdeczniejsze życzenia pogody
ducha, uśmiechu, życzliwego spojrzenia i
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Strajk trwa
Pijąc poranną kawę odnosimy
wrażenie, ze tym rezydentom to tylko o
kasę chodzi i nic więcej. Wprawdzie na
razie jeszcze nie chorowaliśmy, ale
mamy przekonanie, że leki w aptekach
są dostępne, że lekarze w Polsce są
tylko pracować im się nie chce, że
żadnej zmiany nocnej opieki medycznej
nie było i to całe zamieszanie to chyba
zwykłe bicie piany…

Próba sił i przemęczenie :(
Strajk trwa i jest swoistą próbą sił

Leczenie dla bogatych?
Jesteśmy krajem bogatym. Dlaczego?

pomiędzy przemęczonymi pracownikami

Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli

opieki zdrowotnej, a ministerstwem

(NIK): <<w porównaniu z innymi krajami

zdrowia, któremu wydaje się, że można

Europy polscy pacjenci stosunkowo dużo

jeszcze bardziej przykręcić śrubkę, aby

wydają na ochronę zdrowia z własnej

pracować wydajniej, dłużej, bez przerw...

kieszeni. Udział wydatków bezpośrednich,

Proszę nam się nie dziwić, że co rusz

ponoszonych przez pacjentów, w wydatkach

mówimy Państwu jak ciężko się pracuje w

na ochronę zdrowia w Polsce w 2016 r.

takich warunkach. Zależy nam, abyście

wynosił 23,4 proc. wydatków ogółem,

Państwo zrozumieli, że nasz pośpiech w

podczas gdy np. wydatki Szwedów - 14,9

Wszystko zaczyna się zmieniać,
gdy potrzebujemy wykonać zastrzyk w
sobotę - trzeba jechać do Szpitala
Górniczego w Sosnowcu, gdzie dojazd
wszyscy wiemy jak wygląda, zwłaszcza
nocą.

pracy, czy brak uśmiechu to nie ponury

proc. "W ten sposób pogłębiają się

charakter tylko efekt przemęczenia.

nierówności społeczne w dostępie do

Bo każdy z nas stara się w miarę swoich

Czy w takim razie to

Gdy dostajemy receptę i idziemy
do apteki to w zależności od preparatu
możemy usłyszeć: „będzie na jutro”,
„nie ma w hurtowni”, „proszę pytać w
innych aptekach”. Część uda się kupić.

możliwości zapewnić najwyższy standard

już czas na zaciskanie

świadczeń, ale bez odpowiedniego

pasa finansowego?

A gdy idziemy zapisać się do
poradni specjalistycznej okazuje się, że
brak już miejsc… Hm...

hydraulikami, czy nawet informatykami, bo

Staramy się tego nie okazywać, ale
czasem słuchając niektórych haseł w

świadczeń zdrowotnych". >>
Źródło: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-11-23/nik-sluzba-zdrowia
-wciaz-niedofinansowana-polska-w-ogonie-krajow-europy/

telewizji to aż nas ściska za gardło. Z żalu.

finansowania możemy liczyć tylko na
własną kreatywność. Dlatego gdy coś się

Ile jest w stanie wydać polski emeryt na

popsuje to sami jesteśmy mechanikami, albo

niezbędne leczenie i leki?

NFZ nie przewiduje, że coś może się popsuć
w przychodni… Na to pieniędzy nie ma!!!

Z utęsknieniem czekamy na wzrost

nakładów na ochronę zdrowia do 6,8%
PKB do 2021 r.

