Apel
Prezydium OPZZ z dnia 7 kwietnia 2021 roku
z okazji
Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Od ponad 70 lat, w dniu 7 kwietnia, czyli w rocznicę powstania Światowej Organizacji
Zdrowia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. To szczególna okazja do zwrócenia uwagi na
różne aspekty związane z ochroną zdrowia na świecie oraz budowania świadomości
zdrowotnej społeczeństw.
W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest hasło: ,,Budowanie
sprawiedliwszego, zdrowszego świata !”. Z kolei, myślą przewodnią związkowej
Europejskiej Federacji Pracowników Służb Publicznych (EPSU) na ten Dzień jest głośne
wołanie: ,,Nie – dla czerpania zysków z pandemii !” oraz ,,Szczepionka dla Wszystkich !”
Prezydium OPZZ popiera te przesłania i przypomina, jak ważne jest eliminowanie
społecznych nierówności w dostępie do ochrony zdrowia. Praktyczna realizacja
konstytucyjnego prawa do opieki zdrowotnej dla wszystkich, bez względu na sytuację
materialną i szerokość geograficzną ma dziś szczególny wymiar. W Polsce pandemia Covid 19 wyostrzyła problemy pacjentów pod względem ich dostępności do gwarantowanych
świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza pacjentów chorujących na inne schorzenia niż
,,covidowe”.
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o likwidację barier i przywrócenie równych szans dla wszystkich pacjentów.
W tym szczególnym Dniu, Prezydium OPZZ ponawia apel do władz publicznych
o monitorowanie i likwidowanie nierówności zdrowotnych ! Nasze związkowe hasło:
,,Najpierw Pacjent – potem Zysk !” dziś ma wyjątkowo symboliczne znaczenie i jest
ciągle aktualne.
Dziś także pamiętamy o wszystkich pracownikach ochrony zdrowia. 7 kwietnia
tj. Dzień Pracownika Służby Zdrowia - to Wasze święto.
Pandemia pokazała, że jesteście niezastąpieni. Doceniamy Waszą codzienną, heroiczną
pracę na pierwszej linii walki z pandemią i walkę o zdrowie i życie pacjentów. Pamiętamy
szczególnie o tych pracownikach ochrony zdrowia, którzy oddali życie z powodu złych
warunków w pracy, także o tych, którzy zmarli z powodu zarażenia koronawirusem w miejscu
pracy. W Polsce epidemia zabrała życie ponad 300 pracownikom medycznym, a niemal
80 tys. pracujących w sektorze zdrowia zostało zarażonych w pracy.
Nie zapominamy o Was i dziękujemy wszystkim pracownikom ochrony zdrowia
za Waszą codzienną służbę na rzecz drugiego człowieka.
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