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Petycja do Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego. 

Opieka zdrowotna i psychologiczna w Polsce. 

Piszę do Pana petycję, gdyż chciałem poruszyć temat opieki zdrowotnej i psychologicznej oraz ogólnej 

ludziom w naszym kraju i poprosić o wdrożenie nowych praw, które uważam, że pozwolą nam rozwinąć 

się w tych obszarach, jednak chciałbym, aby stało się to za zgodą społeczeństwa oraz osób, których 

będą dotyczyły zmian, gdyż jestem człowiekiem, który nie chce czegoś narzucać, a pomagać. Nowe 

prawa stworzyłem z myślą i troską o innych oraz z przykrych obserwacji i doświadczenia życiowego. 

Samotność to przykry stan. Połączona z bezradnością, czy bezsilnością spowodowaną przez różne 

choroby, traumatyczne przeżycia, schorzenia czy w związku z podeszłym wiekiem jest smutnym 

uczuciem pustki, która prowadzi często do nieustannego cierpienia, do bólu psychicznego, który staje 

się codzienną frustracją. Samotność to złożony problem, dlatego uważam, że w szkołach, małych 

miejscowościach i miasteczkach i ogólna praca psychologa powinna być wspierana, a społeczeństwo 

edukowane w tym zakresie, aby pozbyć się niepotrzebnych stereotypów związanych z tym zawodem i 

korzystania z takich usług. Wsparcie psychologiczne, praca z psychologiem, czy udanie się do poradni 

to nie wstyd i niebycie wariatem. Tam, gdzie nie ma takich specjalistów, powinny powstać poradnie 

psychologiczne. Nie wyobrażam sobie miasteczka czy szkoły bez psychologów, dlatego proszę pana, 

aby wraz z lokalnymi władzami dołożyć wszelkich starań, aby przynajmniej jeden kompetentny, czyli 

wrażliwy i dobry psycholog znajdował się w miasteczkach i szkołach. 

Wymyśliłem nowy zawód, który sprawi według mnie, że kondycja psychiczna oraz zdrowotna 

poprawi się w naszym kraju. Chciałby zaznaczyć, że to nie złoty środek, lecz jestem przekonany, że 

pomoże wielu osobą w Polsce. Jest to zawód, który łączy cechy pielęgniarki, lekarza, medyka oraz 

psychologa. Osoby wykonujące go będą miały różne specjalizacje w zależności od wyboru, 

doświadczenia oraz być może w przyszłości kierunku studiów, oraz ich wrażliwości osobistej. 

Dodatkowo będą pracować nie w szpitalach czy placówkach medycznych, lecz w terenie niezależnie od 

tego, czy mają prawo jazdy. Nazwałem go opiekunka zdrowotna i opiekun zdrowotny. Ich codzienna 

praca w terenie będzie polegała na pomaganiu ludziom, szczególnie w zakresie ich zdrowia, a więc 

będą pierwszymi osobami ze służby zdrowia, które będą udzielały pomocy medycznej i lekarskiej w 

zakresie oczywiście ich wiedzy i umiejętności. Teraz przedstawię ogólne cechy tego zawodu bez 

dzielenia na dane specjalizacje, aby przybliżyć panu jego zasady działania. 
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- Zamówienie uprzywilejowanej taksówki.

- Wysłanie poczty.

- Zamówienie sobie kucharza, pomocy kuchennej.

- Zamówienie sobie prac ogrodowych oraz fizycznych trudnych do wykonania.

Stworzyłem te usługi, gdyż wiem, że te osoby nie zawsze mogą liczyć na wsparcie osób bliskich, a

niekiedy ich nie mają i są samotne, a wykonywanie tych czynności jest trudne do wykonania w ich

przypadku. Co to zmieni? Moim zdaniem całe społeczeństwo, będziemy dla siebie milsi i powstaną

nowe perspektywy ciekawej pracy, która służy ludziom. Pomocnikami natomiast często mogą być

ludzie młodzi, którzy studiują oraz osoby z danej społeczności np. wioski, również nastolatkowie ze

szkół, którzy chcą zarobić na kieszonkowe np. podczas wakacji oraz osoby specjalnie do tego

zatrudnione w danych firmach. Powinniśmy też edukować osoby młode aby pomagały same z siebie

potrzebującym, gdyż to jest ważne, mam jednak na myśli pracę dodatkową, gdzie nastolatek czy

student będzie pomagał też osobą sobie nieznanym. Pomaganie jest super.

Proszę o wprowadzenie prawa, które umożliwią skorzystanie z takich usług oraz praw, które 

przeprowadzą reformę służby zdrowia ogólnie i zgodnie z moimi wcześniejszymi słowami zawartymi w 

petycji do Pana i Senatu RP, jednak tylko za wspólną zgodą społeczeństwa. Nie wyrażam zgody na 

udostępnianie moich danych osobowych, gdyż interesuje mnie tylko dialog i pomaganie. Dziękuję. 

Z poważaniem i wyrazami szacunku 


