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Andrzej Włodarczyk
nie jest już wiceministrem
Jacek Domejko
oddaje „Latawiec”
Zarząd powiatu świdnickiego zapowiedział odwołanie
dyrektora szpitala „Latawiec”
Jacka Domejki. – Decyzja ta
podyktowana jest wynikami kontroli finansowej, które wpłynęły na utratę zaufania
zarządu do dyrektora placówki – poinformowały
władze samorządu nadzorującego szpital. Kontrola zlecona została przez Zarząd Powiatu
w Świdnicy i trwała trzy miesiące: od sierpnia
do listopada 2011 r. Podstawą do jej przeprowadzenia były niepokojące sygnały, które dochodziły do Zarządu, m.in. o dużych dysproporcjach w zarobkach pracowników „Latawca”.
Odwołany dyrektor nie zgadza się z zarzutami.
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Andrzej Włodarczyk został odwołany
ze stanowiska podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia. Swój urząd
pełnił przez rok – od stycznia 2011 r. Był
odpowiedzialny za politykę lekową i wdrażanie ustawy
refundacyjnej. To zadanie, po odwołaniu zajmującego się
wcześniej tymi zagadnieniami wiceministra Adama Fronczaka, powierzył mu od 9 grudnia minister Bartosz Arłukowicz. Do jego obowiązków należało prowadzenie negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi.
Andrzej Włodarczyk był wiceministrem zdrowia także
od grudnia 2007 r. do maja 2008 r., kiedy to podał się do
dymisji. Jest lekarzem z tytułem naukowym doktora,
specjalistą w dziedzinie chirurgii. Był przewodniczącym
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, poszerzył zakres swoich kompetencji. W resorcie odpowiedzialny będzie dodatkowo za
prowadzenie polityki lekowej, a więc za terminowe publikowanie listy refundacyjnej
i negocjacje z firmami farmaceutycznymi.
Szulc ma 38 lat, pochodzi z Kłodzka (Dolny Śląsk). Nie jest
lekarzem: ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Do 2005 r. pracował w bankach,
był m.in. dyrektorem w Pionie Rynków Międzynarodowych Banku BPH. W Sejmie zasiada od 2005 r., zawsze z list PO. Jak podaje „Tygodnik Wałbrzyski”, do resortu zdrowia przeszedł za
namową Donalda Tuska. – Premier podkreślił, że do naprawy
polskiej służby zdrowia oprócz lekarzy potrzebni są dobrzy ekonomiści. Usłyszałem wtedy, że dlatego właśnie ja otrzymałem tę propozycję
– opowiadał tygodnikowi Szulc. W 2009 r. był najlepszym posłem według tygodnika „Polityka”.

Poszukiwanie
następcy
Macieja Piroga
Maciej Piróg nie chce
już prowadzić Centrum
Zdrowia Dziecka. Trwają poszukiwania jego następcy. Instytut ogłosił konkurs, który ma
wyłonić nowego dyrektora. Maciej Piróg nie
zamierza w nim startować – jego plany zawodowe związane są z polityką. Być może
zostanie etatowym doradcą prezydenta RP.
Obecnie pełni tę funkcję bez etatu.

fot. PAP/Radek Pietruszka

fot. Dziki

Jakub Szulc bierze leki

Jest lekarzem humanistą, i poeci oraz artyści wyczuwają w nim umysł nieco pokrewny, choć wsparty nieznaną im wiedzą – pisał o nim Czesław Miłosz. Wybitny lekarz, naukowiec, a także pisarz, prof. Andrzej Szczeklik zmarł po krótkiej chorobie. Miał 74 lata. Profesor Szczeklik urodził się w 1938 r.
Skończył średnią szkołę muzyczną, a potem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Studiował w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie i prorektorem ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności. Doktoratem
honoris causa uhonorowały go uniwersytety medyczne w Warszawie i Katowicach.
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Odszedł Andrzej Szczeklik

Po odwołaniu prof. Macieja
Krzakowskiego z funkcji szefa
Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie w listopadzie
Ministerstwo Zdrowia odwołało go także z funkcji konsultanta krajowego
w dziedzinie onkologii klinicznej. Odwołało nieskutecznie – za Krzakowskim murem stanęło
środowisko onkologów. Profesor nadal wykonuje
swoje zadania jako „pełniący obowiązki konsultanta”. Do tego, by sprawować funkcję w takim
właśnie umocowaniu prawnym, nie jest potrzebna zgoda ministra, wystarczy poparcie środowiska
i funkcjonujących w nim organizacji.
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Sześciu nowych profesorów medycyny
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Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 15 lutego 2012 r. wręczył 42 nominacje profesorskie. Wśród nominowanych jest sześciu profesorów
medycyny. Tytuł profesorski otrzymali: Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie), Krystyna Pawlak (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Krzysztof Postawski
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Monika Puzianowska-Kuźnicka (Instytut Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie), Irena Szadkowska-Stańczyk (Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi), Joanna Zajkowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).

Andrzej Fal odchodzi
z Rady Przejrzystości
Dwóch członków Rady
Przejrzystości – prof. Andrzej
Fal i dr Adam Przybyłkowski
– złożyło na ręce Ministra
Zdrowia rezygnację. W chwili oddawania tego numeru „Menedżera Zdrowia” do druku nie były
jeszcze znane oficjalne przyczyny tych decyzji.
Pojawiły się spekulacje, że powodem może być
niezgoda na decyzje Rady lub konflikt interesów
byłych członków. Andrzej Fal jest specjalistą
z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii
i zdrowia publicznego, członkiem Zespołu ds. Gospodarki Lekami Ministerstwa Zdrowia oraz
przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Zaawansowanych Terapii EMA (European Medicines Agency) w Londynie.
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Słuchawki na uszach dziecka,
mały komputer wielkości notebooka bezpośrednio połączony
z Instytutem Fizjologii i Patologii
Słuchu – na warszawskiej konferencji prof. Henryk
Skarżyński zaprezentował SZOK, swój nowy przebój,
którym zamierza podbić najpierw Polskę, potem Europę i cały świat. Ma duże szanse. SZOK to skrót nazwy System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej. W projekcie, który kosztował ok. 7 mln zł, prócz
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wzięli udział
naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i Politechniki Gdańskiej. – Nie znamy podobnego systemu w innym kraju, jeśli gdzieś w ogóle powstał, to nie został
jeszcze zaprezentowany – mówił prof. Skarżyński, szef
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pomysłodawca
systemu.

Murem za Maciejem
Krzakowskim

Jarosław J. Fedorowski
jednoczy środowisko
Założona w listopadzie 2011 r.
i kierowana przez prof. Jarosława
J. Fedorowskiego Polska Federacja
Szpitali skupia już 22 jednostki.
Kolejnych 70 jest zainteresowanych
przystąpieniem. Do Federacji należą szpitale z całego
kraju: akademickie, wojewódzkie, powiatowe, miejskie,
sieciowe i branżowe, bez względu na wielkość. Różnorodny jest również model organizacyjny szpitali:
SPZOZ, szpitale działające jako spółki kapitałowe, szpitale działające w modelu operatorskim oraz szpitale prywatne. – To świadczy o reprezentatywności naszej organizacji oraz o działaniu ponad podziałami – mówi Fedorowski.
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Nowy przebój
Henryka Skarżyńskiego

