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Przełomowy projekt #UzdrowimyPolskę

Takiego programu 
jeszcze w Polsce nie było!

Rząd ciągle mówi Polakom, cze-
go nie należy robić, my mówimy 
co należy zrobić. Natychmiast! 
To jest pierwszy i  jedyny w  Pol-
sce program wyjścia z  pandemii 
ku zdrowiu Polaków. W  sobotę 
Borys Budka wraz z  ekspertami 
zaprezentował gotowy i  skutecz-
ny plan. Jego szczegóły tłumaczyli 
lekarze europoseł Bartosz Arłu-
kowicz i senator Barbara Małecka-
-Libera, oraz Renata Kaznowska, 
wiceprezydent Warszawy.

Nasz program #UzdrowimyPolskę 
jednym szybkim ruchem ucina chaos, 
który teraz panuje w ochronie zdro-
wia Polaków. Daje nie nadzieję, nie 
obietnicę, ale pewność, że państwo 
może uratować zdrowie obywateli 
po pandemii. Rządu nie stać na od-
ważne posunięcia. My przedstawia-
my rozwiązania, na które nikt wcze-
śniej się nie zdecydował – choćby 
uruchomienie sieci 100 najlepszych 
szpitali leczących bez limitu.

To przerażające, ale rząd de facto wy-
wołał trzecią falę pandemii. My chce-
my i potrafimy zahamować jej skutki 
i uzdrowić Polaków. Powiedzmy so-

bie szczerze: Polakom niepotrzebny 
jest żaden Nowy Ład – potrzebna 
jest im natychmiastowa, skuteczna 
pomoc, by uratować ich zdrowie. So-
botnia prezentacja naszego progra-
mu pokazała jedno: kto jest bardziej 
wiarygodny w swych słowach: mini-
ster Niedzielski, były urzędnik NFZ, 
czy nasi eksperci, którzy są lekarzami 
z wieloletnim doświadczeniem? Od-
powiedź jest oczywista.

Na stole leży teraz gotowy program, 
który stawia ochronę zdrowia na 
nogi. Jeśli rząd go zignoruje, to znaczy, 
że godzi się na 40 tys. zachorowań 
i ponad pół tysiąca zgonów dziennie. 

Ale Polacy na to się nie godzą! Rząd 
PiS już rok temu nie chciał testować 
wszystkich Polaków, my teraz daje-
my każdemu Polakowi możliwość 
kompleksowych, bezpłatnych badań. 
Rząd PiS wpuścił brytyjskiego wiru-
sa do Polski i dał mu się namnażać, 
my teraz chcemy uruchomić sieć po-
wszechnie dostępnych laboratoriów. 
Rząd PiS każe szpitalom oddawać 
pieniądze, które już zostały wydane 
na pandemię, my chcemy, by ruszy-
ła sieć 100 szpitali, które leczą bez 
żadnych limitów. Rząd PiS pokazuje 
ciągle slajdy, jak jest źle lub jak jest 
dobrze, my pokazujemy co trzeba 
zrobić. Natychmiast!

SKRÓT SOBOTNIEJ PREZENTACJI

BORYS BUDKA,   
PRZEWODNICZĄCY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

  Chcemy wam zaproponować 
coś, czego w powojennej historii nie było. 

Wielki program zdrowotny, który stanie się 
elementem zdrowego społeczeństwa. Ideę 

naszego programu można sprowadzić do 
jednego zdania: człowiek jest najważniejszy, 

nie polityka, nie urzędy, ale właśnie człowiek.

WEJDŹ NA STRONĘ  
WWW.UzdrowimyPolske.PL
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