Durlik przed komisjê œledcz¹?

Jacek Domejko (na zdjêciu), 47-letni anestezjolog i wieloletni dyrektor powiatowego szpitala Latawiec w Œwidnicy, zosta³ nowym wiceministrem zdrowia. Tu¿ przed propozycj¹
z ministerstwa wygra³ konkurs na szefa Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdañsku. Ma doskona³¹ opiniê jako dyrektor szpitala w Œwidnicy. Zrestrukturyzowa³ go, redukuj¹c
prawie o po³owê liczbê ³ó¿ek i personel, ale zainwestowa³ w nowy sprzêt i wprowadzi³ nowe procedury leczenia. Placówka zaczê³a przyjmowaæ
3-krotnie wiêcej pacjentów ni¿ przed restrukturyzacj¹. Personel medyczny dobrze
w niej zarabia, choæ dyrektor ponoæ p³aci dobrze tylko za dobr¹ pracê. Domejko ma
za sob¹ etap dzia³alnoœci w Zwi¹zku Zawodowym Anestezjologów. W latach
1998–1999 by³ jednym z organizatorów strajku anestezjologów w regionie opolskim.
Koledzy z tamtego czasu wspominaj¹ go jako œwietnego organizatora. Oprócz studiów medycznych ukoñczy³ tak¿e zarz¹dzanie ochron¹ zdrowia we wroc³awskiej
Akademii Ekonomicznej. Praktykowa³ w Belgii, Holandii i Niemczech.
Domejko przychodzi na miejsce Krzysztofa Grzegorka, który poda³ siê do dymisji w wyniku podejrzeñ o korupcjê. – Nigdy, w ¿adnych okolicznoœciach nie przyjmowa³em korzyœci maj¹tkowych ani nie bra³em ³apówek. Zosta³em nies³usznie pomówiony, mam nadziejê, ¿e prokuratura i s¹dy szybko wyjaœni¹ sprawê – oœwiadczy³. Wyjaœni³, ¿e podj¹³ decyzjê o podaniu siê do dymisji ze wzglêdu na dba³oœæ o standardy ¿ycia publicznego.

Marek Durlik (na zdjêciu),
by³y dyrektor warszawskiego
Szpitala MSWiA, prawdopodobnie znowu bêdzie musia³
zeznawaæ w prokuraturze, a byæ
mo¿e tak¿e i przed sejmow¹
komisj¹ œledcz¹ ds. nacisków.
Okaza³o siê, ¿e na miesi¹c przed zatrzymaniem
dr. Miros³awa Garlickiego telefon Durlika by³
na pods³uchu, zaœ CBA nagra³o m.in. rozmowy
z ówczesn¹ wiceminister sprawiedliwoœci Beat¹
Kemp¹. Dzwoni³a do niego w sprawie swojej
chorej matki. Dyrektor mia³ j¹ przy okazji spytaæ
o postêpowanie prowadzone w szpitalu przez
CBA. – Owszem, pan Durlik wspomina³, ¿e jakieœ
postêpowanie siê toczy, ale ja powiedzia³am wyraŸnie, ¿e je¿eli prowadzi je taki organ, jak CBA, to coœ
jest na rzeczy – t³umaczy³a mediom Kempa. Wed³ug Newsweeka mia³a jednak powiedzieæ ustawimy prokuratorów i sprawê siê umorzy.

Dr G. chce wracaæ do pracy

Ewa Kopacz ma nowego rzecznika prasowego

Miros³aw Garlicki (na zdjêciu),
znany kardiochirurg, którego
w kajdankach wyprowadzali ze
szpitala agenci CBA, chce wróciæ
do pracy. Wiceprezes Zarz¹du sieci
medycznej Scanmed El¿bieta Ptak
poinformowa³a, ¿e prowadzone s¹
z nim negocjacje dotycz¹ce podjêcia przez niego pracy
w Szpitalu œw. Rafa³a w Krakowie. Ptak podkreœla, ¿e
nieczêsto zdarza siê, by takiej klasy specjalista by³
na rynku. Miros³aw Garlicki zosta³ ostatnio oczyszczony z zarzutów zabójstwa pacjenta oraz nara¿enia ¿ycia
innego. Ci¹¿¹ na nim natomiast zarzuty o przyjmowanie
³apówek. Tymczasem agenci CBA nadal prowadz¹
œledztwo dotycz¹ce nieprawid³owoœci w Szpitalu
MSWiA; na przes³uchania wzywani s¹ kolejni pacjenci.

Jakub Go³¹b (na zdjêciu), nowy rzecznik prasowy minister zdrowia Ewy Kopacz, bêdzie mia³ sporo pracy, jeœli chodzi o poprawê jej wizerunku. Kolejne sonda¿e TNS OBOP wykazuj¹, ¿e ok. 1/3 respondentów ¿yczy sobie zmiany na stanowisku ministra zdrowia, co plasuje Kopacz na niechlubnej
pierwszej pozycji w rankingu najbardziej krytykowanych ministrów. Jakub Go³¹b zast¹pi³ wieloletni¹
dziennikarkê bran¿y medycznej Ewê Gwiazdowicz, która z³o¿y³a dymisjê.
Powodem jej decyzji – jak siê dowiadujemy nieoficjalnie – by³a niemo¿noœæ
wspó³pracy z gabinetem politycznym pani minister. Go³¹b jest absolwentem
Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³ te¿ studia podyplomowe z zakresu PR w Szkole G³ównej
Handlowej. Do ministerstwa przeszed³ z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, wczeœniej pracowa³ m.in. w Zepter International Poland i TV Puls. Jest ¿onaty, ma jedno dziecko.

menedżer zdrowia

Przynajmniej tak wynika
z oœwiadczeñ maj¹tkowych,
do z³o¿enia których zobowi¹zani s¹ parlamentarzyœci. Pose³
Zbigniew Religa (na zdjêciu)
zadeklarowa³, ¿e ma 687 tys. z³,
55 tys. dolarów amerykañskich,
26 tys. euro, 1200 franków szwajcarskich, 2470
funtów brytyjskich oraz fundusze inwestycyjne
warte ok. 700 tys. z³. Profesor Religa deklaruje, ¿e
gospodark¹ finansow¹ domu zajmuje siê ¿ona.
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Ariadna Gierek-£apiñska (na zdjêciu), s³ynna profesor okulistyki i by³a synowa I sekretarza PZPR Edwarda Gierka, ma byæ s¹dzona przez lekarski wymiar odpowiedzialnoœci zawodowej za naruszenie godnoœci zawodu, jednak nie w miejscu zamieszkania, czyli na Œl¹sku,
a w Warszawie. S¹d Lekarski przy Okrêgowej Izbie
w Katowicach przekaza³ jej sprawê do rozpatrzenia Naczelnemu S¹dowi Lekarskiemu w Warszawie. Doktor Maciej Hamankiewicz ze œl¹skiej izby wyjaœnia³, ¿e powodem takiej decyzji jest silna pozycja
Gierek-£apiñskiej w œrodowisku na tym terenie. W ubieg³ym roku lekarka
zosta³a 2-krotnie przy³apana w swojej klinice pod wp³ywem alkoholu. T³umaczy³a, ¿e nie wykonywa³a wtedy pracy.

Zbigniew Religa najbogatszym
pos³em... PiS
fot. PAP/Andrzej Grygiel

Lekarze os¹dz¹ prof. Gierek
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Domejko przychodzi, Grzegorek odchodzi
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Prof. Witold Szyfter dosta³ z³oty implant

Wydawnictwo Termedia cytowane

Wykonany przez szwajcarskich
jubilerów z³oty implant stan¹³
na biurku prof. Witolda Szyftera.
To nagroda otrzymana w dowód
uznania za wykonanie ju¿ 500 zabiegów wszczepienia implantów w poznañskiej klinice. – To nas stawia
w grupie krajów, które tê technologiê
medyczn¹ maj¹ na bardzo wysokim poziomie – cieszy siê profesor. Do tej pory takiego zaszczytu dozna³o niespe³na 10 oœrodków w Europie. Profesor skromnie
podkreœla, ¿e nagroda jest dla zespo³u, którym kieruje. – Kiedy zaczynaliœmy, wszczepialiœmy zaledwie trzy do piêciu implantów rocznie, teraz na szczêœcie sta³o siê to procedur¹ rutynow¹
– mówi prof. Szyfter. 70 proc. pacjentów to nies³ysz¹ce dzieci,
którym wszczepienie implantu daje mo¿liwoœæ harmonijnego
rozwoju. Dziêki programowi powszechnego badania s³uchu
do kliniki trafiaj¹ ju¿ pó³roczne maluchy, po kilkumiesiêcznej
obserwacji kwalifikowane s¹ do zabiegu. Jako ¿e profesor
z zespo³em wykonuje ok. 70 zabiegów rocznie, kolejna
piêæsetka ju¿ nied³ugo. Bêdzie implant platynowy?

Redaktor naczelny Wspó³czesnej Onkologii,
prof. Andrzej Mackiewicz (na zdjêciu), jest
jednym z dziewiêciu redaktorów naczelnych
naszego wydawnictwa, którzy ciesz¹ siê z nades³anych do redakcji certyfikatów Thompson Reuters Scientific, potwierdzaj¹cych indeksacjê czasopism w Science Citation Index
Expanded (Sci-Ex).
Ju¿ 10 naszych tytu³ów znalaz³o siê w bazie 6650 wiod¹cych
czasopism naukowych i technicznych œwiata. Czasopismo Archives
of Medical Science jest ju¿ indeksowane w ISI Master Journal
List oraz ISI Science Citation Index Expanded/ISI Web of
Science.
W zwi¹zku z otrzymaniem certyfikatów wydawnictwo Termedia wyst¹pi³o do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
o przyznanie maksymalnej liczby 10 punktów nastêpuj¹cym
czasopismom: Kardiologii Polskiej, Postêpom Dermatologii i Alergologii, Postêpom w Kardiologii Interwencyjnej, Wspó³czesnej Onkologii,
Przegl¹dowi Menopauzalnemu, Wideochirurgii i innym technikom
ma³oinwazyjnym oraz Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, Reumatologii, Przegl¹dowi Gastroenterologicznemu.
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Kilkadziesi¹t porêczeñ osobistych po zatrzymaniu Jaros³awa Pinkasa (na zdjêciu), podpisanych
przez wiele osób, tak¿e przeciwników politycznych by³ego wiceministra zdrowia, mo¿e œwiadczyæ
o tym, ¿e trudno – przynajmniej sygnatariuszom porêczeñ – uwierzyæ w umyœln¹ winê Pinkasa. – To
nie jest tego rodzaju cz³owiek – podkreœlaj¹ wszyscy, którzy go znaj¹, tak¿e z poza grona zwolenników
prowadzonej przez niego polityki.
Prokuratura prowadzi œledztwo dotycz¹ce okresu, kiedy Pinkas by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu
Kardiologii w Aninie. Wed³ug œledczych, Pinkas przyj¹³ pieni¹dze w kwocie 55 tys. z³ i wieczne pióro o wartoœci ok. 3 tys. z³ w zamian za u³atwienie jednej ze spó³ek wygrania przetargu zorganizowanego w Instytucie na outsourcing diagnostyki medycznej. Ponadto mia³ od niej za¿¹daæ remontu gabinetu dyrektora, co wyceniono na ok. 55 tys. z³. Grozi mu kara do 10 lat wiêzienia.
Œledztwo, którym zosta³ objêty Pinkas, dotyczy nieprawid³owoœci w przetargach na dostawê sprzêtu medycznego i odczynników dla zak³adów opieki zdrowotnej w ca³ym kraju w latach 2001–2007. Firmy, które znalaz³y siê na celowniku prokuratorów, to
DPC Polska, Diag System oraz Diagnostyka z Krakowa. Zarzuty postawiono ju¿ prawie 30 osobom.
Kiedy prokuratura domaga³a siê aresztowania Pinkasa na 3 miesi¹ce, zewsz¹d sp³ynê³y osobiste porêczenia. Ludzie sami siê
organizowali i pytali, komu je sk³adaæ. Jednak s¹d uzna³ w tym czasie argumenty prokuratury. Dopiero 5 tyg. póŸniej Pinkas zosta³
zwolniony z aresztu za kaucj¹ 200 tys. z³. Na tê kwotê zrzucili siê rodzina, przyjaciele i znajomi.
W obronie by³ego podw³adnego stan¹³ prof. Zbigniew Religa. – Oddanie diagnostyki na zewn¹trz by³o moj¹ decyzj¹, a nie jego –
podkreœla. Dyrekcja, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci inwestycji w przestarza³e laboratorium, postanowi³a pozostawiæ w Instytucie
diagnostykê na cele naukowe oraz bakteriologiê, zaœ na ca³¹ resztê og³osiæ przetarg.
– Przetargów by³o mnóstwo. Jeœli by³y jakieœ problemy, wtedy sprawa dochodzi³a do mnie. W przypadku diagnostyki tak nie by³o. Przecie¿
Pinkas nie by³ jedynym cz³onkiem komisji przetargowej i o wyniku przetargu nie decyduje jedna osoba! Zawsze te¿ powtarza³, ¿e musimy byæ
czyœci – mówi profesor.
Dwóm pozosta³ym cz³onkom tej komisji tak¿e postawiono zarzuty, ale niedotycz¹ce tego konkretnego przetargu. Religa podkreœla, ¿e w 2005 r. zwróci³ siê do Ministerstwa Zdrowia o zbadanie zasadnoœci outsourcingu w diagnostyce w Instytucie. Kontrolerzy resortu, kierowanego wówczas przez ekipê niesprzyjaj¹c¹ Relidze i Pinkasowi, nie znaleŸli nieprawid³owoœci.
– To cz³owiek nies³ychanie ambitny, dla takiej kwoty nie ryzykowa³by ca³ej kariery – mówi Religa.
Pinkas twierdzi, ¿e jest niewinny, zezwoli³ na ujawnienie swoich danych mediom, a po wyjœciu z aresztu zadeklarowa³, ¿e
ponownie post¹pi³by tak samo.
Pinkas nie odbiera teraz telefonów. Na pewno musi dojœæ do zdrowia; w areszcie by³y podejrzenia wyst¹pienia niedow³adu.
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Niewielu wierzy, ¿e Pinkas móg³ wzi¹æ

