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У понеділок 23 лютого 2015 року в приміщенні Трускавецької міської лікарні проходили
збори медичних працівників. Метою зустрічі було проведення профспілкових зборів для
обрання нових керівних органів профспілки лікарні. На цих зборах виступив головний
лікар лікарні Андрій Кульчинський, який розповів про те, що у зв'язку з неможливістю
займання посади голови профспілки Чуби, бо був перед тим призначений головним
лікарем, а це є конфлікт інтересів, то необхідно переобрати керівні органи профспілки
лікарні. В той ж час керівник профспілки перевізників(таксистів) Роман Бучкович
розповів про те, що такі збори потрібно проводити за участю Чуби та про те, що є певна
процедура дотримання якої не було зроблено. На його слова заперечив керівник міської
профспілки медпрацівників, який сказав що збори можуть ініціювати ревізійна комісія і
саме у цей спосіб вони і були ініційовані.

Після виступу Романа Бучковича, головний лікар лікарні підняв питання щодо пристуності
на зборах не членів профспілки. Було проголосовано за те, щоб збори проходили в
закритому режимі. Не членів профспілки попросили залишити приміщення зали.

Що дивує мене, як пристунього представника ЗМІ та громадського діяча, так це те, що
нікому з понад 300 присустніх не прийшло в голову піднятись і сказати, що немає сенсу
робити збори закритими, оскільки робота профспілок не є таємною, тим паче, що лікарня
це є суспільна власність і на цих зборах усім присутнім зарплатня виплачується з
суспільних/громадських кишень,а тому інформація про те, що відбувається в лікарні яка є
власністю територіальної громади Трускавця є публічною і не можу бути закритою.
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Більшість там присутніх будуть нарікати на владу, на низькі зарплати, на непрозорість
роботи депутатів, чиновників, інших "органів влади", а самі в той ж час займаються
такими самим справами. Яка довіра до лікарів може бути, коли навіть в такій простій,
робочій ситуації вони голосують за закритість??! Взагалі, як в наш час в річницю після
розстрілів на майдані, де люди гинули зокрема і за ці цінності демократії (прозоріть,
зрозумілість, довіру, чесність), опускатись до рівня "савєтських одобрямс" і проводять
"сходняки", а не цивілізовані збори??? Як на мене ДУЖЕ тривожний дзвіночок для
активістів, для журналістів, для тих хто воює на фронті. Для кого і для чого та заради
чого люди віддають життя, час, енергію, ресурси, задля яких змін? Я лишній раз
переконуюсь, що фронт має бути не там десь, а тут - зі "своїми" хрунями, які як вовки в
овечій шкурі завойовують довіру задля того, аби нею користуватись.

Маю велику надію, що це було остання ситуація-недорозуміння, за участю чиновників та
їх підлеглих. Бо хочеш-не хочеш, а потрібно буде відкривати другий фронт проти
"місцевих князьків та хрунів". Правди ніхто буде приховувати - ні сірій, ні білий, ні
чорний..
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