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MJni1\'1'ltWO Zdrowia 

Po latach te110, Jak państwo polskie traktuJ• leł<arzy, trudno byi czymkolwiek zoskoczonym, A jednak 

wypowi~i Pana Ministra z 0$\atnich dni wprawiła mnie w tdumlc-nłe. Jako polski ll!kart pc,zwalam łObie 

sklerow•ć pytanie do Pana Minima. łdYt napra~ je5tem ciekaw ł• zapewne rownlez bardzo w;e1u Innych 

lekarzy). Jakle rozumienie zasad mcnlnych >toi za tym, co wyprawia ol>Kny l'L\dl 

Tak si(" złoiyło, ie kolejnie 1.1stawy nenowli\,tt" przepisy tzw, t ara. ure,gułowal'y dwf~ kwestie. J~ni\ t 

nich zwiększono odpowlN!zfalno~ karną nu lekarzy w przypadku. 11dy nłe<Jmyilnl• ~nlony zostanie błąd 

medyczny. Oruaą znlalono odpowie4tlalnosć karną urze(lnll\ow w oll,05łe tpldemll. 

Uzasadniając sprawtedltwoSC. tego drugiego rozw'lązar,1.1 Pan Mlnł5ter w ostatolc.h dlllach tłumaczył: 

"Chodtiło o to, aby mol lud.tit nie musieli dzl3.la.ć. ze świ1domokią, te t rotl fn, wteloletnle POSt~anił.! pn~ 

sąM'ffl . Nikt nie z:asluauje na oskartt-nla o pn:ekroa~it' up,awnftń w sytuacji, w której dztalał w celu 

ratowania zdrowia ł życia. I „.I To r,it k~tia itrac:hu. tylko !wiadomości, te Istnieje odpowittd.ziall'losc k.lma. 

Ocz<łltwanlt-, t• nawet urzędnik wykonujll(y n:etelnic, swoją pracę będzl• ryzykował włłSll,\ wotnoklą. Jt>Sl 

nadut,<itm". 

C,:y mógłby P•n Minister wy)a!noć1 J•k• •r11umtntocjo stoi z, tym, lt mor1lnl• nledopus,czaln• Jtst. 

aby un~nlk mu1lal działał .ze !wladomolclą, te grozi Im wl~oletnle po1t-anle prz~ l,\dl'ITI "I llatomlu t 

mo,olnle włośclw• Jt>t. by taą p<tsJę w stosunku do lekorzy akur>t zwlększoćl Czyiby Pon Mini>ter uwuol. i• 

komfort p1ychlczny urzędnika przy biurku byi bardzl•J 11odny ochrotly. nlz ltkaru przy stole opetacyJnyml A 

może tajemnica tkwi w sformułowaniu „mot ludZIC""? UrtC'(lnky mtnistentwa, to są ludzie Pana Mlnhlra, w 

związku z czym dotyczą kh Inne usady moralności, nit ttl<arzyl Swoją droaą., citkawe, . mol ludzie" dla 

mfołstra zdrowia to un:C'(fnfcy, a nre lekarze. Rłituj~ zdrowie i iycie bard.Złej urz('dnłcy, nlz lekarz@. 

w codziemym ?łielku polltykler~lch usrywek i lnter"5QW, niknie nltkledy rzecz najwainiejua. 

Prawo nie oparte o zasady moralne, staj• się l><!zprawlem. Stąd moje pyt,nfe: jaka resuto moralna stal z.a tym. 

iż praktyctnit w tym samym czasie pohJu ~ pc-z~otył te dwa rorwią.zanial Potrafi Pan Minister wyjainłć 

ten moralny alł)<łlt , czy tei lekarze. at• t wuyscy Polacy muszli przyJ'IĆ do wtadomokl. Iż pol~I• p<awo 

zupełni• ollcJalnl• rozróżnia nadludzi I podludzll Z ttgo powodu ni• ma Jedny<h zasad mor•tnych I rownoto 

dl;, wszy,lklch prawa~ 
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