STANOWISKO ORL Nr 1/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie konieczności ogłoszenia medialnego w obronie środowiska medycznego
Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
stwierdza, że w obliczu indolencji władz publicznych konieczna jest publikacja wyrażonego
poniżej stanowiska samorządu lekarskiego.
Przeżywamy w Polsce dramat. Dramat śmierci ponad 100.000 Polek i Polaków w wyniku
pandemii COVID 19. Polski rząd traktując wybiórczo zalecenia WHO oraz ignorując
rekomendacje Rady Medycznej działającej przy polskim premierze, jest współodpowiedzialny
za masowe zgony naszych rodaków.
Władze państwowe nie wprowadzają skutecznie, stosowanych z powodzeniem w innych
krajach ograniczeń (np. dostępu do miejsc publicznych po okazaniu tzw. certyfikatu Covid)
mogących przyczynić się do zahamowania liczby zgonów. Jednocześnie, przestrzeganie
wprowadzonych przez rząd ograniczeń nie jest przez władze egzekwowane. Dlatego przy
dziennej liczbie zakażeń np. 200.000, w innych krajach umiera 100 osób, a w Polsce (przy
kilkunastu tysiącach zakażeń) umiera 500 lub więcej naszych rodaków.
Rząd i Prezydent RP tolerują nieodpowiedzialne wypowiedzi przedstawicieli zarówno
własnego środowiska politycznego, jak i innych skrajnych środowisk, które podważają wiedzę
naukową (w tym medyczną), w szczególności w zakresie dobrodziejstwa szczepień. Toleruje
się lub traktuje z pobłażaniem akty agresji, w tym agresji fizycznej, skierowane przeciwko
medykom z ogromnym poświęceniem walczącym z pandemią. Lekarze są u kresu
wytrzymałości psychicznej i fizycznej, bo w walce o życie Polek i Polaków są osamotnieni.
System ochrony zdrowia został zrujnowany i nikt nie jest w stanie ocenić, ilu naszych
rodaków umarło z powodu innych chorób, których nie możemy leczyć z powodu
niedoinwestowania i fatalnej organizacji służby zdrowia.
Nazywajmy rzeczy po imieniu: to karygodne zaniechania, których skutkiem są czołowe
pozycje Polski w statystykach zgonów na COVID 19 w stosunku do liczby obywateli.
Społeczeństwo winno sobie uświadomić powyższe okoliczności, zanim władze państwowe
(czego się spodziewamy) obciążą środowisko medyczne winą za bezprecedensowe, masowe
zgony naszych rodaków.
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