Borysowa poległa
na współpłaceniu

– Blok operacyjny, sale pooperacyjne
z intensywnym nadzorem – łącznie z łóżkami na OIOM-ie będziemy mieć 25–30
łóżek. Planujemy zajmować się pacjentem
kompleksowo, od konsultacji przed zabiegiem po operację i opiekę po zabiegu. Dlatego oprócz
oddziału będzie także poradnia – mówi o nowej placówce
w Rzeszowie prof. Paweł Buszman, prezes zarządu
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.
Profesor zapowiada, że na tym oddziale, czy raczej
w małej klinice, będą wykonywane wszystkie zabiegi
przeprowadzane na oddziałach kardiologicznych
i kardiologii inwazyjnej. Wybudowanie kliniki oraz
jej wyposażenie kosztowało około 20 mln zł. Zacznie
ona działać już w listopadzie, jeszcze bez kontraktu
z NFZ.

Małecka-Tendera
alarmuje
– Projektowana ustawa o działalności leczniczej grozi paraliżem
finansowym uczelni medycznych –
alarmuje przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) prof. Ewa
Małecka-Tendera.
Krytyka rektorów dotyczy przede wszystkim
ustawy o działalności leczniczej, regulującej
przekształcanie szpitali, która jest kluczowa dla
całego pakietu, a także projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rektorzy uznali też, że proponowane przez
resort zmiany ograniczają autonomię uczelni
i grożą obniżeniem jakości badań naukowych
i kształcenia studentów.
– Otwieramy szeroko oczy, nie wierzymy, że coś
takiego może być zawarte w ustawach – powiedziała
Małecka-Tendera.

Bułgarska minister zdrowia Anna-Maria Borysowa
złożyła rezygnację z urzędu.
Powód? Decyzja o tym, że
bułgarscy pacjenci zmuszeni będą dopłacać do świadczeń medycznych.
W projekcie reformy ochrony zdrowia
Borysowa umieściła zapis przewidujący, że
pacjenci będą musieli dopłacać do leczenia
w szpitalach. Propozycja reformy umieszczona na stronie internetowej resortu zdrowia
wywołała powszechny sprzeciw. Premier
Borysow (zbieżność nazwisk premiera i minister jest przypadkowa) pod presją sprzeciwów oświadczył, że dopłat nie będzie. Wskutek tego Borysowa złożyła dymisję, a Borysow
ją przyjął.
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Buszman bierze
Podkarpacie
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Drybański odważył się
ciąć płace lekarzy
Andrzej Drybański, nowy
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach, zaczął urzędowanie od mocnego uderzenia.
Zapowiedział, że wynagrodzenia lekarzy wypłaci
w ratach, a następnie chciałby renegocjować
z nimi umowy tak, by dostali mniej pieniędzy. –
Będę się starał wypłacić 50 proc. należności. Tylko najniżej uposażeni dostaną całość – mówi.
Zapowiada też przyjrzenie się czasowi pracy
lekarzy oraz rewizję umów. Nowy dyrektor uważa, że lekarskie pensje są zbyt wysokie. – Wynagrodzenia pochłaniają tu 90 proc. przychodów z NFZ,
a dla utrzymania płynności finansowej nie powinny
przekraczać 60 proc. – twierdzi Drybański.

Rysz zmodernizował chirurgię
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
zmodernizowano Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
– Nadszedł czas, aby dostosować wyposażenie sprzętowe i warunki pobytu pacjentów do wymogów XXI w.
– mówił podczas otwarcia zmodernizowanego oddziału prof. Jacek Rysz, dyrektor szpitala.
Po modernizacji klinika nadal może przyjąć jednocześnie 39 pacjentów, którzy będą
przebywać w 14 przestronnych, w większości dwuosobowych salach z łazienkami. Remont
kosztował 3 mln zł. Blisko 2 mln zł na ten cel przekazało Ministerstwo Zdrowia, reszta to środki własne
szpitala.
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Wojtyła w Instytucie
Medycyny Wsi
Andrzej Wojtyła był szefem
Głównego Inspektoratu Sanitarnego za czasów rządów
Jarosława Kaczyńskiego, a potem Donalda Tuska. Po złożeniu rezygnacji w GIS został
szefem lubelskiego Instytutu
Medycyny Wsi. Odmówił
jakichkolwiek komentarzy dotyczących swego
odejścia z GIS. Pod jego nieobecność inspekcję
prowadzi jego długoletni zastępca, Przemysław
Biliński.
Instytut Medycyny Wsi został utworzony
w 1951 r., jest placówką naukową i usługowo-leczniczą podległą ministrowi zdrowia, działającą na rzecz ochrony zdrowia ludności wiejskiej
i poprawy warunków sanitarno-higienicznych.
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Szpital im. Edwarda
Szczeklika w Tarnowie
otrzymał milion złotych
w spadku od Leona
Ligusa. Ligus – Polonus
z Kanady – chciał podziękować personelowi „Szczeklika” za opiekę nad swoją umierającą matką. Dzięki tak pokaźnemu spadkowi możliwa była renowacja Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Połowa przekazanej kwoty pokryła koszty modernizacji wnętrz. Pozostałe pieniądze przeznaczono na wyposażenie oddziału, a także
doposażenie w sprzęt bloku operacyjnego.
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Ligus dał spadek
szpitalowi

Toczyski podnosi poprzeczkę

Walasiński buduje szpital
na Bródnie
W październiku zawisła wiecha na budowie szpitala Swissmedu w Warszawie. –
Firmy, które będą leczyć tylko przysłowiowy
katar, nie oferując klientom dostępu do bardziej
zaawansowanych procedur medycznych, znajdą
się niedługo na przegranej pozycji – mówi Roman Walasiński,
prezes spółki. Placówka zacznie przyjmować pierwszych
pacjentów jesienią przyszłego roku.
Nie będzie to ostatnia stołeczna inwestycja firmy. Na
warszawskim Bródnie powstaje drugi szpital spółki (pierwszy obiekt funkcjonuje w Gdańsku). Swissmed Centrum
Zdrowia Warszawa, bo tak będzie się nazywać placówka, ma
być ośrodkiem wykonującym zabiegi m.in. chirurgii ogólnej,
naczyniowej, onkologicznej, plastycznej oraz ginekologii,
ortopedii, urologii, neurochirurgii i okulistyki. Szpital będzie
miał 44 łóżka, 3 sale operacyjne oraz 6 łóżek w sali pooperacyjnej i 3 na OIOM-ie.
Jak dowiedział się portal termedia.pl, budowa bródnowskiego ośrodka pochłonęła do tej pory 35 mln zł. Docelowo
może ona kosztować nawet 70 mln.
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Polski oddział GlaxoSmithKline kierowany przez Jerzego Toczyskiego awansował
o 50 miejsc w rankingu „500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej”, opracowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz firmę doradczą Deloitte. Firma GSK została sklasyfikowana na 150. miejscu. To jedyny producent leków działający w Polsce, który znalazł się
na tak wysokiej pozycji. Przy opracowywaniu zestawienia uwzględniono 867 firm z 18 krajów regionu.

Rekordowa
dotacja
dla Gieleraka
Kierowany przez
generała
brygady
Grzegorza Gieleraka
warszawski Wojskowy Instytut Medyczny otrzyma jedną z najwyższych
w Polsce dotacji unijnych. Pochodzące
z Brukseli 9,56 mln zł posłużą utworzeniu Centrum Urazowego. Pieniądze zostaną wydane głównie na zakup
sprzętu medycznego. WIM podpisał
już odpowiednie umowy finansowe.
Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów projektu. W Polsce docelowo ma
powstać 13 centrów urazowych.
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