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Szanowna Pani Prezes 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie pielęgniarek i pielęgniarzy 

przebywających na zwolnieniach lekarskich w miejscowościach: Suwałki, Choroszcz, 

Augustów, Białystok, Lublin, Lubartów, Mielec, Tarnobrzeg, Rzeszów, Konin, Biłgoraj, 

Łódź.  

Według Konstytucji RP Art. 68. (Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) każdy obywatel ma prawo do dostępu do opieki 

zdrowotnej i świadczeń przysługujących osobom płacącym składki zdrowotne. Ponadto 

Prawa Pacjenta zawarte w  Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta w Art. 6.1 wyraźnie mówią, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, 

m.in. do zwolnienia lekarskiego z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków 

zawodowych.  
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Pielęgniarki i pielęgniarze mają prawo zachorować. Ich ciężka praca wymaga dużej 

sprawności fizycznej i intelektualnej, jest obciążona dużym stresem. Osoby pełniące zawód 

narażone są na przeciążenia fizyczne, czynniki fizyczne i biologiczne. Średnia wieku osób 

pełniących ten zawód wynosi ponad 50 lat, zatem osoby w tym wieku mają wiele schorzeń 

wynikających z obowiązków zawodowych, m. im. schorzenia układu ruchu, układu krążenia, 

układu naczyniowego, nowotwory, alergie, depresje, czy wypalenie zawodowe.  

Niedopuszczalne jest nękanie i zastraszanie osób przebywających na zwolnieniach 

lekarskich. Jest to oburzające i nie pomaga w powrocie do zdrowia. Z przykrością odebrałam 

informacje, że zostały złożone do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu wyłudzeń 

świadczeń   zdrowotnych.  Obawiam  się   masowego   kontrolowania   i  wizyt  nawet  Policji  

w domach naszych koleżanek i kolegów przebywających na zwolnieniach lekarskich. 

Uważam za dyskryminujące pielęgniarki postępowanie tylko w przypadku jednej grupy 

zawodowej.  

 Jeszcze raz zwracam się z prośbą o zajęcie się tą sprawą i szybką interwencje, gdy 

Prawa Obywatelskie i Prawa Pacjenta są podważane. 
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