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 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów 

Szpitalnych i Klinicznych w skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników 

Ochrony Zdrowia.  

 Pragniemy zaznaczyć, iż całkowicie popieramy działania oraz postulaty Ogólnopolskiego 

Komitetu Protestacyjno-Strajkowego: 

1. Znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7 

proc., a 8 proc. PKB. 

2. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE 

względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej 

(do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej. 

3. Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do 

świadczeń. 

4. Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów, ponieważ “Polska jest krajem UE, a nie WNP, 

potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i 

farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej”. 



5. Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w 

krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się 

zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. 

Dodatkowo postulujemy: 

 aby specjalizacje zawodowe farmaceutów były finansowane w analogiczny sposób jak 

specjalizacje lekarskie. Obecnie każdy farmaceuta chcący podnieść swoje kwalifikacje 

zawodowe, a tym samym wnieść wyższą jakość świadczonych usług farmaceutycznych sami z 

własnych środków finansują specjalizację.  

 o zrównanie współczynników pracy farmaceutów z współczynnikami pracy lekarzy  

 o zmianę treści charakteryzującą farmaceutów: załącznik do ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw definiuje grupy zawodowe według 

kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz podaje współczynnik pracy. 

Zwracamy uwagę, iż pozycja 5 i 6 definiuje m.in. farmaceutę jako pracownika wykonującego 

zawód medyczny wymagający wykształcenia wyższego odpowiednio ze specjalizacją lub bez 

specjalizacji. Powyższy zapis jest naszym zdaniem wielce nieprecyzyjny, a co więcej sprzeczny 

z obecnymi standardami kształcenia.  

Zdecydowanie chcielibyśmy podkreślić: tak jak wspólne działanie wszystkich zawodów 

medycznych w codziennej praktyce klinicznej może przynieść wymierna korzyści w leczeniu 

pacjentów, tak samo wspólne działania, wszystkich zawodów medycznych na rzecz poprawy sytuacji 

w służbie zdrowia są jedyną słuszną drogą.  

 

 

          

w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia  

Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych  

Michał Steczko 

 


