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A w szpitalach kolejki siê wyd³u¿y³y...” (Tomasz Wiścicki, Pieni¹dze nie 
wystarcz¹, potrzebny te¿ Hipokrates, „Rzeczpospolita”, 06.07.2006).
Nie ulega w¹tpliwości, ¿e autor tych s³ów ma racjê, przynajmniej w 
po³owie. Nie ma nic nagannego w tym, ¿e medyczne zabiegi profilak-
tyczne s¹ przy okazji wykorzystywane 
jako skuteczne narzêdzie dzia³añ PR. 
Korzyści odnieśli zarówno pacjenci, jak 
i pielêgniarki. Czy to instynktownie, czy 
te¿ świadomie pielêgniarki coraz czêś-
ciej wykorzystuj¹ techniki PR z bardzo 
dobrym rezultatem. I pod tym wzglêdem 
bij¹ lekarzy na g³owê.
A odnośnie do kolejek wspomnianych przez red. Wiścickiego to bardziej 
przekonuj¹ informacje, ¿e „(...) 200 tys. chorych mniej w poradniach i 5 
tys. mniej w szpitalach – to bilans pierwszych tygodni strajku na Śl¹sku. 
A jednak kolejki chorych nie s¹ d³u¿sze i ¿aden pacjent nie poskar¿y³ 

siê na lekarzy w NFZ.” (Agnieszka Pochrzêst, 
Adam Czerwiñski, A kolejki nie rosn¹, „Gazeta 
Wyborcza”, 19.06.2007). Redaktorzy artyku³u 
postawili pytanie:

Dlaczego?
Z wypowiedzi lekarzy i przedstawicieli NFZ 
wykorzystanych w tekście mo¿na wywniosko-
waæ, ¿e powodem braku skarg jest poparcie 
strajku przez Polaków. Mo¿na odnieśæ jednak 
wra¿enie, ¿e jedni i drudzy mylili siê w swoich 
ocenach. Kolejki ani nie zwiêkszy³y siê, ani siê 
nie zmniejszy³y, poniewa¿ „(...) najpierw czeka-

³am. Potem zadzwonili, 
¿e strajkuj¹, i prze-
³o¿yli mi termin. Po 
trzech tygodniach zro-
bili to kolejny raz”. W 
koñcu zniecierpliwiona 
„(...) zdecydowa³am siê 

zap³aciæ.... Brat siê do³o¿y³, wziê³am oszczêdno-
ści, bo zdrowie przecie¿ najwa¿niejsze.” (Alicja 
Katarzyñska, Chorzy oblegli prywatne szpitale, 
„Gazeta Wyborcza”, 23.07.2007).

Śpiesz się powoli
„Mierzenie ciśnienia i badania 
wykonywane przez protestuj¹cych 
przed Kancelari¹ Premiera to zabieg 
z dziedziny public relations, a nie 
normalne leczenie...

Pielęgniarki coraz częściej 

wykorzystują techniki PR z 

bardzo dobrym rezultatem
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Boom na prywatne us³ugi medyczne nadci¹ga. Na pierw-
szym etapie pacjenci sfinansuj¹ us³ugi bezpośrednio z 
w³asnej kieszeni. „Na ginekologiczne us³ugi jest tak du¿e 
zapotrzebowanie, ¿e codziennie wykonujemy sześæ-osiem 
operacji. To bardzo du¿o dla naszego czteroosobowego 
zespo³u – mówi dr Wójcik. – Dwa miesi¹ce temu mie-
siêcznie wykonywaliśmy 30-40 operacji, 
teraz 80” (Alicja Katarzyñska, Chorzy…, 
jw.). Na kolejnym etapie przyjdzie kolej 
na ubezpieczenia prywatne. Specjaliści 
szacuj¹ jednak, ¿e wielkośæ inwestycji 
w prywatny sektor medyczny w Polsce 
bêdzie tak du¿a, ¿e bez kontraktów z 
NFZ nie bêdzie pe³nego pokrycia. Teo-
retycznie ka¿dy pieni¹dz powinien byæ 
równy, ale „- Mamy tak du¿o chêtnych, ¿e tych opero-
wanych w ramach kontraktu z NFZ musimy po prostu 
upychaæ...” (Alicja Katarzyñska, Chorzy... jw.). Prywatny 
sektor ju¿ teraz musi siê staraæ, aby chêæ szybkiego zysku 
nie popsu³a wiarygodności oferowanych przez niego us³ug 
medycznych ju¿ na pocz¹tku jego istnienia. Zw³aszcza ¿e 
nie wszyscy bezgranicznie popieraj¹ prywatyzacjê. „Po 
pierwsze, jest to pogl¹d tylko czêści środowisk lekarskich. 
Po drugie, nasze kole¿anki pracuj¹ce w sprywatyzowa-
nych ju¿ szpitalach maj¹ bardzo z³e doświadczenia. Ich 
sytuacja jest znacznie gorsza od tej, jaka panuje w szpita-
lach pañstwowych. To, co siê dzia³o kilka lat temu, to by³ 
przyk³ad dzikiej prywatyzacji. My na to siê nie zgadzamy.” 
(Dorota Szlufik, cz³onek Zarz¹du Krajowego Ogólnopol-
skiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, 
Szkoda naszego czasu, „Przegl¹d”, 22.07.2007). 

Razem, ale osobno
Od rozpoczêcia protestu media ³¹czy³y obie grupy zawo-
dowe. „Ostatnie wydarzenia w szpitalach i na ulicach 
ukaza³y jednak... inn¹ twarz lekarzy i pielêgniarek. Jest 
to twarz z³a, z grymasem wściek³ości lub ordynarnym 
uśmieszkiem, z widocznym w spojrzeniu poczuciem wy¿-
szości, mówi¹cym: nic mi nie mo¿ecie zrobiæ, wszyscy 
kiedyś zachorujecie...” (AS, Z³a twarz lekarza, „Rzecz-
pospolita”, 04.07.2007). Nie wszyscy i nie brakuje dra-
stycznych komentarzy. „Mam 85 lat i to wielkie szczêście, 
¿e niemal w ogóle nie chorujê... Przy obecnej sytuacji w 
s³u¿bie zdrowia wola³bym trafiæ zamiast do ewakuowa-
nego szpitala wprost do zak³adu pogrzebowego.” (W³a-
dys³aw Bartoszewski, by³y minister spraw zagranicznych, 
Wolê grabarzy ni¿ lekarzy z ulicy Barskiej, „Dziennik”, 
03.07.2007).
Ordynarny uśmieszek i poczucie wy¿szości pielêgniarki 
wspania³omyślnie postanowi³y oddaæ na wy³¹cznośæ 
lekarzom. „Oczywiście i my, i oni walczymy o podwy¿ki, 
bo za takie pensje naprawdê trudno wy¿yæ... Ale nie 
mówimy jednym g³osem. Gdy my strajkujemy pomiêdzy 
dy¿urami albo na urlopach, oni po prostu odchodz¹ od 
³ó¿ek chorych i niczym siê nie przejmuj¹... – Ale zas³aniaj¹ 
siê naszym wizerunkiem, bo dobrze wiedz¹, ¿e spo³ecz-
nie mamy lepsze notowania ni¿ oni.” (Izabela Marczak, 

Katarzyna Bartman, Miêdzy lekarzami a pielêgniarkami nadal 
trwa konflikt, „Dziennik”, 18.07.2007).
Lepsze notowania nie wziê³y siê z niczego. Bia³e miasteczko, 
mimo prób wykorzystania go przez polityków, obroni³o swoj¹ 
neutralnośæ. „Butelkowanie, czyli ha³asowanie butelkami 
wype³nionymi monetami sta³o siê rytua³em, odbywanym 19 

minut po ka¿dej godzi-
nie.” (Bartosz Macha-
lica, Jeszcze tu wrócimy, 
„Przegl¹d”, 22.07.2007). 
O ile protesty górnicze 
kojarz¹ siê np. z syre-
nami, o tyle pielêgniarki 
z pewności¹ bêd¹ koja-
rzyæ siê z ³agodniejsz¹ 

form¹ protestu. „Obozowisko doczeka³o siê w³asnej gazety 
– „Kuriera Bia³ego Miasteczka”. (...) W gazecie mo¿na by³o 
znaleźæ pielêgniarskie postulaty, przeczytaæ wywiady z miesz-
kañcami bia³ego miasteczka, a tak¿e dowiedzieæ siê, która z 
pielêgniarek obchodzi w³aśnie urodziny...” (Bartosz Machalica, 
Jeszcze tu wrócimy, jw.).
Równie¿ roz³am w środowisku lekarskim, o którym kilka dni 
wcześniej mówi³ przewodnicz¹cy Bukiel wp³yn¹³ na postrze-
ganie strajku przez spo³eczeñstwo. „(...) A ³apówkarzy nie ma 
wśród nas, oni nas nie popieraj¹. Oni siê z nas śmiej¹, pracuj¹ 

Białe miasteczko, mimo 

prób wykorzystania go 

przez polityków, obroniło 

swoją neutralność
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normalnie i nadal bior¹ ³apówki...” (Izabela Marczak, Maciej Stañczyk, 
Minister zamyka szpital, „Dziennik”, 17.07.2007). Szkoda, ¿e jak zwykle 
emocje wziê³y górê nad rozs¹dkiem. Pracuj¹cych lekarzy mo¿na by³o 
wykorzystaæ do poprawy wizerunku akcji protestacyjnej lekarzy, tak jak 
to zrobi³y pielêgniarki. Nauczone wcześniejszymi doświadczeniami nie 
odesz³y masowo od ³ó¿ek pacjentów, ale zastosowa³y strajk rotacyjny.

Reforma czy wynagrodzenia
Dla lekarzy ich zarobki s¹ bardzo dra¿liwym tematem. „Pomys³ objêcia 
kontrol¹ dochodów lekarzy ujawni³ wicepremier Przemys³aw Gosiew-
ski. (...) Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej doktor Andrzej W³odar-
czyk oceni³ pomys³ krótko: to sposób na uzyskanie kontroli pañstwa nad 
dochodami lekarzy i zdyscyplinowanie tych, którzy nie p³ac¹ podatków. 
(…) Ekonomistom pomys³ zainstalowania kasy siê podoba (...).” (El¿bieta 
Glapiak, Doktor z kas¹ fiskaln¹, „Rzeczpospolita”, 06.06.2007). Regu³y 
rz¹dz¹ce kapitalizmem lekarze stosuj¹ jednak wybiórczo. Kasom fiskal-
nym powiedzieli stanowcze „nie”, ale pieni¹dzom g³ośne „tak”. „- Przy-
zwyczailiśmy siê, ¿e w ochronie zdrowia wszystko nale¿y siê nam za 
darmo. A to jest bzdura – uwa¿a dr W³odarczyk.” (Bartosz Kwiatek, 
Polski pacjent ma siê gorzej, „¯ycie Warszawy”, 20.07.2007). Faktycznie 
bzdura, a wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej pos³uguje siê retoryk¹ 
sprzed kilkudziesiêciu lat. W Polsce nie ma darmowych us³ug, bo ka¿dy 
pracuj¹cy obywatel odprowadza sk³adkê zdrowotn¹, finansuj¹c pośred-
nio s³u¿bê zdrowia. Mimo zapewnieñ, ¿e „(...) rz¹d nie chcia³ rozmawiaæ 
z nami o tym co najbardziej istotne, czyli o reformie systemu ochrony 
zdrowia (...)” wiadomo by³o, ¿e chodzi³o o wysokośæ wynagrodzeñ: „(...) 
od pocz¹tku chcieliśmy rozmawiaæ z premierem w cztery oczy. Nie mo¿e 
byæ tak, ¿e o p³acach dla lekarzy decyduj¹ równie¿ inne zwi¹zki funkcjonu-
j¹ce w ochronie zdrowia.” (Szkoda naszego czasu, Rozmowa z Mari¹ Bal-
cerzak, cz³onkiem Zarz¹du 
Krajowego Ogólnopolskiego 
Zwi¹zku Zawodowego Leka-
rzy, „Przegl¹d”, 22.07.2007).
Zreszt¹ nie ma co winiæ 
samych lekarzy. Niektó-
rzy dziennikarze s¹ bardzo 
sugestywni w udowadnianiu, 
kto jest produktywny, a kto 
darmozjadem. „W Instytucie 
CZMP pracuje 360 lekarzy i to w³aśnie oni w³aściwie utrzymuj¹ swoj¹ 
marnie wynagradzan¹ prac¹ ca³y personel „molocha”, czyli 2,3 tys. 
ludzi. Jeśli uświadomimy sobie, ¿e ci wysoko kwalifikowani specjaliści 
swymi pensjami rzadko siêgaj¹ 2 tys. z³ miesiêcznie... – dramat widaæ w 
ca³ej rozci¹g³ości.” (Bronis³aw Tumi³owicz, Zemsta za strajk? „Przegl¹d”, 
29.07.2007).
Przypadek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi dok³adnie 
dokumentuje nie tylko brak jednolitego przekazu, co jest podstaw¹ w 
przypadku komunikowania siê w sytuacjach kryzysowych, ale wrêcz 
ujawnia schizofreniê niektórych wypowiedzi. W reakcji na stwierdzenie 
Religi, ¿e CZMP jest molochem z lat 70., zupe³nie niedostosowanym 
do obecnych potrzeb „(...) Przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Zwi¹zku 
Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel powiedzia³, ¿e straszenie, i¿ 
przez strajki szpitale zbankrutuj¹, jest „elementem wojny psychologicz-

nej rz¹dz¹cych”.” (Katarzyna Bartman, Ilona Bli-
charz, S¹ miejsca, gdzie przy chorych prawie nie 
ma lekarzy, „Dziennik”, 19.07.2007). Przewod-
nicz¹cy tego samego dnia, ale na ³amach innej 
gazety twierdzi: „- To ma sens – mówi o propo-
zycjach resortu zdrowia Krzysztof Bukiel (...) – 
Ale ¿eby ca³y system by³ sprawny, podobny los 
powinien spotkaæ wszystkie placówki podobne 
do Matki Polki (...).” (Adam Czerwiñski, Za du¿o 
ginekologii, za ma³o kardiochirurgii, „Gazeta 
Wyborcza”, 19.07.2007). Niewielu Polaków 
czyta obie te gazety, wiêc ryzyko wychwycenia 
rozbie¿ności jest niewielkie, a zysk pod postaci¹ 
poparcia obu grup czytelniczych kusz¹cy.

Co dalej?
W odbiorze spo³ecznym podczas protestów 
bran¿y medycznej wiêcej zyska³y i wiêkszym 
poparciem cieszy³y siê pielêgniarki. Lekarze w 
swoich wypowiedziach byli pe³ni sprzeczności 
tak samo, jak sprzeczne s¹ opinie na temat 
poziomu zarobków i statusu spo³ecznego 
lekarza. Wśród pielêgniarek ten problem nie 
istnieje.
„Jeśli rz¹d jest obwiniany o z³¹ wolê i kiepskie 
pomys³y, to mo¿na mu ha³asowaæ pod oknami 
tak, jak to robi³y pielêgniarki. Nawet okupacja 
ministerstwa czy kancelarii premiera mieści siê 
w standardach demokracji.” (Zuzanna D¹brow-

ska, Strajkuj¹cy nie mog¹ lekcewa-
¿yæ ludzkiego ¿ycia, „Dziennik”, 
19.07.2007). Pielêgniarki s¹ tego 
świadome: „(...) nasz¹ manifestacj¹ 
uda³o siê nam zmieniæ wizerunek 
zwi¹zków zawodowych – powie-
dzia³a Gardias.” (Adam Czerwiñski, 
Pielêgniarki odchodz¹ spod kancela-
rii premiera, ”Gazeta Wyborcza”, 14 
lipca 2007). Oby starczy³o im tylko 

cierpliwości i woli kontynuacji ju¿ rozpoczêtych 
dzia³añ. Mo¿na podzielaæ opiniê, ¿e „(...) Naj-
wa¿niejsza bêdzie jednak kampania edukacyjna. 
– Bêdziemy w ca³ej Polsce prowadziæ wyk³ady 
– og³osi³a Gardias. – Wyt³umaczymy ludziom, 
dlaczego ten system jest z³y (...).” (Adam Czer-
wiñski, Pielêgniarki odchodz¹ spod kancelarii 
premiera, jw.). I oby tylko po 19 września zapo-
wiadane zaostrzenie formy strajku nie zepsu³o 
tego, co tak dobrze rokuje na przysz³ośæ. Do 
ca³ej sytuacji pasuje jak ula³ ³aciñska maksyma 
„festina lente” - śpiesz siê powoli.

dr Waldemar Rydzak 

Tekst powsta³ w oparciu o monitoring ogólnopolskich mediów, prze-
prowadzony przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów w okresie 
czerwiec-lipiec 2007.
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