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Szanowny Panie Ministrze,
w związku z wydanym komunikatem dotyczącym polecenia wydanego Prezesowi NFZ o tym,
że każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID wraz z ratownikami medycznymi
oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzyma o 100 procent większe wynagrodzenie w
formie świadczenia dodatkowego, zwracamy się z pytaniem w imieniu osób wykonujących
zawód medyczny elektroradiologa, permanentnie pomijany przez Pana Ministerstwo, czy
dodatek ten obejmuje również elektroradiologów i techników elektroradiologii. Niestety
nie jest upubliczniona treść tego polecenia, z informacji wynika jedynie, że osobami
uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego będą osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach
przyjęć. Z kolei w przypadku laboratoriów "covidowych" podmiotów leczniczych będących
szpitalami I, II i III będą to osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych
podmiotach.
Chcemy w tym miejscu nadmienić, że elektroradiolodzy są osobami wykonującymi
m.in. świadczenia diagnostyki obrazowej na rzecz izb przyjęć lub na rzecz jednostek systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tym samym, mamy uzasadnione obawy, że dodatek
nie obejmie osób wykonujących świadczenia diagnostyki obrazowej dla chorych na COVID19. Poprzednie regulacje prawne i ich interpretacja przez kierowników jednostek

organizacyjnych niestety również wykluczała elektroradiologów z jakichkolwiek
dodatków.
Tym samym zwracamy się do Pana Ministra o jednoznaczne i literalne wymienienie
naszej grupy zawodowej – elektroradiologów jako personel medyczny, któremu również
przysługuje ten dodatek. W innym przypadku, ponownie zostaniemy pominięci w tych
regulacjach prawnych, a przypominamy, że diagnostyka obrazowa jest bardzo często
niezbędnym elementem postępowania z tą grupą chorych.
Ponieważ wcześniej mógł Pan Minister nie mieć świadomości istnienia tego problemu,
niniejszym pismem uznajemy, że dalsze pomijanie naszej grupy zawodowej objawiające się
wymienianiem ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych bez elektroradiologów
będzie działaniem świadomym, na rzecz wykluczenia naszej grupy zawodowej.
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