
APEL PRZEMYSKI SEKRETARIATU OCHRONY ZDROWIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

NA XVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

O POSZANOWANIE ŻYCIA OD CHWILI POC7ĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI 

W Światowym Dniu Chorego Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność wzywa rząd. 

parlamentarzystów i członków naszego Związku do opowiedzenia się za poszanowaniem życia. 

Leczenie i posługa wobec człowieka chorego jest misja, i dlatego powinna być priorytetem 

państwa. W czasach pogardy dla choroby i starości w sposób szczególny chcemy o tym przypomnieć. 

Chcemy przypomnieć o ochronie życia od poczęciu do naturalnej śmierci jako imperatywie 

kategorycznym. 

W sytuacji gdy pacjenta zastępuje pesel apelujemy o humanizacje polskiego systemu ochrony 

zdrowia który przestawiany na mechanizmy rynkowe, w pogoni za zyskiem, coraz bardziej skupia się 

na kwestiach ekonomicznych, pozostawiając chorego człowieka na dalszym planie. 

Apelujemy do naszych Koleżanek i Kolegów, całego środowiska medycznego: podejmijmy 

wysiłek odbudowania zerwanych więzi z pacjentem - człowiekiem najsłabszym, oczekującym w 

chwili choroby i cierpienia naszego zaufania i pomocnej dłoni. 

Życie nie może być zredukowane do wymiaru materialnego. Jest bezcenne. 

Cierpiący człowiek nie jest przypadkiem medycznym a pomoc świadczona mu w chorobie 

wyłącznie limitowaną procedurą wycenianą według taryfikatora. 

Upominamy się o równy dostęp do leczenia, który gwarantuje obywatelom Konstytucja RP. o 

szacunek dla chorego człowieka bez względu na jego wiek i zawartość portfela, o większą dostępność 

do leków, za które polscy pacjenci płacą najdrożej w Europie. 

W trosce o przyszłość naszego państwa wzywamy do otoczenia stalą opieką matki i dziecka oraz 

młodzieży szkolnej. 

Zwracamy się do polityków wszystkich ugrupowań, aby w swoich programach kierowali się 

zasadą społecznego solidaryzmu i troską o najsłabszych. 

Apelujemy do członków naszego Związku o odwagę egzekwowania poszanowania zdrowia i życia. 

O jego respektowanie przez tych, którzy decydują o przyszłości i kształcie systemu opieki 

zdrowotnej w Polsce. 

NSZZ Solidarność niezmiennie powtarza: życie i zdrowie człowieka jest dobrem najwyższym - nie 

jest i nie może stać się towarem. To jest i będzie nasze non possumus. 
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