Maciej Piróg, dyrektor
Centrum Zdrowia Dziecka,
został społecznym doradcą
prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw zdrowia.
Maciej Piróg ma specjalizację pierwszego
stopnia z pediatrii oraz drugiego stopnia
z zakresu organizacji ochrony zdrowia i zdrowia
publicznego.
W latach 1981–1994 pracował jako lekarz
w szpitalu rejonowym w Ozimku, od 1992 do
1997 r. był opolskim lekarzem wojewódzkim.
W 1998 r. pełnił funkcję wicewojewody opolskiego. W latach 1999–2000 był wiceministrem
zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Był też konsultantem Banku Światowego ds. programów
ochrony zdrowia w Polsce. Od 2002 r. kierował
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

fot. Wojciech Olkusnik/Agencja Gazeta

Piróg będzie doradzał
Komorowskiemu

Były wiceminister zdrowia
Krzysztof Grzegorek został prawomocnie skazany za korupcję.
Sąd Okręgowy w Kielcach wymierzył mu karę roku i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na cztery lata oraz
22,5 tys. zł grzywny. Zakazał też piastowania stanowisk kierowniczych przez cztery lata.
Kielecki sąd, orzekając w procesie odwoławczym, utrzymał w mocy również wyroki wydane
w listopadzie 2009 r. przez sąd pierwszej instancji
dla trojga współoskarżonych. Zarzuty dotyczyły
okresu od lipca 2001 r. do listopada 2003 r., kiedy
Grzegorek był zastępcą dyrektora w skarżyskim
ZOZ. Przyjął wówczas od przedstawicieli firmy
Johnson & Johnson Polska korzyści majątkowe
w kwocie ponad 22 tys. zł w zamian za preferowanie przy zakupie materiałów medycznych tej firmy. Pieniądze przekazywane były na podstawie
fikcyjnych faktur.

Owsiak nie chce zastępować
państwa
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka po raz kolejny rozhuśtała Polskę. Według danych z 9 stycznia, zebrała 37 mln zł – wtedy trwało
jeszcze liczenie pieniędzy. Ostateczny
wynik finansowy znany będzie pod koniec lutego.
W czasie trwania finału wyszło na jaw, że na wielu
oddziałach noworodkowych ponad 80 proc. sprzętu
pochodzi z zakupów dokonanych przez WOŚP. – To jest
smutne, tak nie powinno być – komentował Owsiak.
– My chcemy uzupełniać, a nie zastępować państwo.
Ale póki tak jest, to dobrze, że są organizacje pozarządowe – dodał.

Rużyłło stawia na telemedycynę
– Nie mam wątpliwości, że w tym kierunku będzie się rozwijać medycyna. Telemedycyna
może być lekarstwem na braki specjalistów – mówi prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu
Kardiologii. W Instytucie Kardiologii powołano do życia Centrum Telemedycyny, które
umożliwiając lekarzom specjalistom telepracę, likwiduje problem braków kadrowych w jednostkach medycznych. Centrum będzie pomagać pacjentom (poprzez zdalny nadzór i identyfikację stanów zagrożenia), całym jednostkom medycznym (zabezpieczenie specjalistycznej obsługi) i poszczególnym lekarzom (wsparcie o charakterze drugiej konsultacji).
W Centrum Telekonsultacji TeleInterMed zastosowano zaawansowane rozwiązania technologiczne
rekomendowane przez norweskiego partnera technologicznego – m.in. wsparcie procesów poprzez oprogramowanie typu BPM (Integra BPM) czy oprogramowanie pozwalające na bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy jednostkami medycznymi. Utworzenie Centrum kosztowało ponad 2 mln euro, większość środków pochodziło z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Zdrowia.
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Wiceminister zdrowia Marek
Twardowski podał się do dymisji,
a minister Ewa Kopacz ją przyjęła.
Jak udało nam się dowiedzieć,
powodem dymisji jest spór o kontrakty na 2011 r. z Federacją „Porozumienie Zielonogórskie” oraz opóźnienie wejścia
w życie listy leków refundowanych, na której miały
znaleźć się długo działające analogi insuliny.

Grzegorek skazany
za korupcję
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Twardowski odchodzi
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Kowalczuk: albo zwolnienia,
albo zadłużenie
Ponad 3 mln zł zysku
wypracował szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Łodzi od
stycznia do końca listopada
2010 r. Dzięki kredytowi bankowemu w grudniu szpital
uregulował ponad 19 mln zł
zaległości wobec wierzycieli. Robert Starzec
zapewnia, że kierowana przez niego placówka
ma dzisiaj zdrowe finanse i szansę na dalszy
rozwój.
Placówka nie mogła liczyć na pomoc swojego organu założycielskiego, gdyż – w przeciwieństwie do szpitali podległych samorządom
– MSWiA nie może przekazać swoim szpitalom
pieniędzy na spłatę długów.
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Starzec stawia szpital na nogi

Zadłużenie szpitala w Chełmie wynosi ponad 12 mln zł. – Jesteśmy na etapie
restrukturyzacji – mówi dyrektor placówki Mariusz
Kowalczuk. – Oddłużenie jest konieczne – dodaje i zapowiada redukcję ok. 150 z 1000 etatów, a także wynajęcie
firmy do sprzątania i przewożenia pacjentów na badania
oraz zabiegi. Zwolnienia mają objąć wszystkie grupy
zawodowe zatrudnione w szpitalu, tzn. lekarzy, pielęgniarki oraz personel administracyjno-pomocniczy.
– Zwolnienia tzw. białego personelu to ostateczność
– podkreśla Kowalczuk.
Reprezentujący pracowników placówki związkowcy
nie zgadzają się jednak na redukcję pensji. Już dwa razy
spotykali się w tej sprawie z dyrekcją szpitala, ale strony
nie doszły do porozumienia.

Odszedł
prof. Ruszkowski

Rafał Koronkiewicz, związany od
dawna ze Stowarzyszeniem Lubin
2006, został nowym dyrektorem
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Zarząd powiatu wybrał go bez rozpisywania
konkursu.
Tadeusz Kielan, starosta lubiński, uzasadnia
tę decyzję potrzebą niezwłocznego naprawienia
złej sytuacji ekonomicznej szpitala. Wakat na
stanowisku dyrektora pojawił się po rezygnacji
Jarosława Sierackiego, który objął je, gdy powiatem rządziła Platforma Obywatelska. Po przegranych dla niej wyborach złożył wymówienie.
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Koronkiewicz bierze Lubin

Odszedł prof. Jacek Ruszkowski, dyrektor Centrum
Zdrowia Publicznego w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Do śmierci doszło nagle 2 grudnia,
około godz. 22.00 – To był wspaniały człowiek
i świetny znawca zdrowia publicznego, jego
odejście to duża strata – mówi Jarosław J. Fedorowski, prof. ALK, jeden ze współpracowników
profesora. Profesor Jacek Ruszkowski prowadził
działalność naukową, dydaktyczną i doradczą,
organizował konferencje naukowe i seminaria.
Był autorem ponad 100 publikacji – podręczników, rozdziałów w podręcznikach i monografiach, artykułów w czasopismach krajowych
i zagranicznych oraz raportów badawczych. Wielokrotnie na łamach „Menedżera Zdrowia” dzielił się z nami swoją wiedzą i służył radą.
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Centrum Medyczne Enel-Med po kilku latach przygotowań ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Prospekt emisyjny został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego,
a zarząd spółki szacuje, że debiut nastąpi w I półroczu 2011 r. Z pieniędzy pozyskanych
z emisji akcji firma zamierza zrealizować inwestycje, m.in. budowę nowego (drugiego) szpitala w Warszawie.
– Szpital powstanie w centrum miasta. Liczymy, że do końca roku uzyskamy pozwolenie
na budowę, a pierwszych pacjentów zaczniemy przyjmować już w 2012 r. – mówi Adam Rozwadowski, prezes
spółki.
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Rozwadowski na parkiecie

