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Dziura
w budżecie NFZ
Mniejszy przyrost składki, ale
przede wszystkim brak efektywnego zarządzania, a także kłopoty kadrowe, roszady na stanowiskach, deklaracje zmian, które
nigdy nie wejdą w życie – to
wszystko składa się na tegoroczny bilans NFZ – wytykają eksperci szefowej funduszu Wiesławie
Kłos. Według szacunków ekspertów dziura w budżecie funduszu
wyniesie od 1 do 2 mld zł.
Ten miliard to np. budżet 10 dużych szpitali powiatowych. To
jest bardzo duża kwota. Wiesława Kłos pełni funkcję prezesa
NFZ od niedawna. Ale od 2012 r.
była zastępcą prezesa NFZ ds.
finansowych.

Odszedł Leszek Wakulicz
Leszek Wakulicz zmarł po ciężkiej
chorobie w wieku 59 lat. W swojej
karierze zawodowej był nauczycielem, dyrektorem szkoły, a w drugiej połowie lat 90. dyrektorem
wydziału oświaty i wydziału spraw
społecznych oraz wydziału zdrowia
i opieki społecznej w gorzowskim
magistracie.
W latach 2003–2007 pełnił funkcję
dyrektora szpitala wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
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Samorząd pomorski w postanowieniach pokontrolnych wytyka kierowanemu
przez Ewę Solską Gdańskiemu Centrum Onkologii uchybienia i nieprawidłowości.
Nieprawidłowości dotyczyły badań cytologicznych, ale także chemioterapii.
W pierwszej kwestii stwierdzono, że brakuje w procedurach opisu dotyczącego
postępowania w zakresie kontroli wstępnej badań cytologicznych i opisu sposobu
odbioru wyników przez pacjentów. Samorząd ma także za złe placówce, że nie
stosowano wstępnej kontroli i oceny wyników badań cytologicznych przez lekarza.
– W związku z powyższym istnieje niebezpieczeństwo, że gdyby pacjent nie zgłosił
się na wizytę kontrolną lub w celu odebrania wyniku, wynik taki nigdy nie byłby
interpretowany przez lekarza, a pacjent nie byłby wzywany do danej poradni. Ponadto brak wstępnej kontroli i oceny wyników badań cytologicznych przez lekarza
może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów – napisał samorząd w dokumencie
pokontrolnym.

Jałowiecki rozbudowuje imperium
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Profesor Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, powiększy swoje imperium. Samorząd województwa śląskiego
wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do połączenia 4 szpitali wojewódzkich z Uniwersytetem. Mowa o Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu, Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie i Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.
– Chcemy tego przyłączenia, bo zależy nam na poszerzeniu zaplecza dydaktycznego i badawczo-naukowego, tym bardziej że poszerzamy ofertę nauczania o kierunki w języku angielskim – mówi Agata Kalafarska, rzecznik ŚUM.
Uniwersytet prowadzi 6 szpitali klinicznych: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki
i Onkologii, Centralny Szpital Kliniczny im. Gibińskiego, Górnośląskie Centrum
Zdrowia Dziecka, Górnośląskie Centrum Medyczne, Szpital Kliniczny im. Mielęckiego w Katowicach, Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu.

Do siedmiu razy sztuka
Wiele na to wskazuje, że Instytut „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka” w końcu będzie miał dyrektora i to jeszcze w maju.
W siódmym konkursie na to stanowisko
udało się wyłonić kandydata.
Szefa placówki szukano przez ostatnie
dwa lata. Do tej pory z różnych przyczyn
nie udało się pomyślnie rozstrzygnąć ani
jednego konkursu. Najpierw nie zgłosili
się chętni i trzeba było unieważniać konkursy z powodu niespełnienia wymogów formalnych – nie było co najmniej dwóch kandydatów. Gdy w kolejnych
konkursach byli chętni, nie znaleźli uznania w oczach komisji konkursowej.
Termin składania zgłoszeń w ostatnim konkursie na dyrektora minął 26 marca
2014 r. Jak informuje Joanna Komolka, rzecznik prasowy CZD, tym razem wyłoniono kandydata.
– Kandydatura została przedstawiona ministrowi zdrowia do zaaprobowania.
Musi być ona jeszcze zaakceptowana przez Radę Naukową Instytutu – mówi
Joanna Komolka.
Obecnie p.o. dyrektorem CZD jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska.
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Jassem zmienia ocenę planu Arłukowicza

Profesor Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, który początkowo wspierał antykolejkowy pakiet Bartosza
Arłukowicza, wycofał swoje wstępne poparcie. Polskie Towarzystwo Onkologiczne po zapoznaniu się z treścią propozycji złożyło do niej liczne
korekty, zgłaszając zastrzeżenia i wątpliwości. Dotyczyły one proponowanego
mechanizmu uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem
nowotworu. Chodzi o tzw. kartę onkologiczną. Onkolodzy obawiają się, że będzie ona wykorzystywana w celach odwrotnych niż zamierzone. Chcą także
precyzyjnego rozbicia i wyceny kosztów pobytów hotelowych, ambulatoryjnych
i szpitalnych. „W związku z tym proponujemy poddanie proponowanych zmian
szerokiej i pilnej konsultacji z udziałem pracowników ochrony zdrowia i pacjentów onkologicznych” – napisali onkolodzy.

Szpital Matki i Dziecka w Poznaniu kierowany przez Jacka Profaskę
będzie miał nową siedzibę. Środki mają pochodzić z funduszy unijnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowy szpital może
kosztować w zależności od wyposażenia 220–400 mln zł.
Najmniej prawdopodobny jest wariant przekazania pieniędzy na
budowę szpitala z budżetu województwa, rozważana jest opcja hybrydowa,
czyli fundusze unijne, co zależy od zgody Komisji Europejskiej, oraz partnerstwo
publiczno-prywatne.
– Rozmowy z Komisją są planowane na lato tego roku – mówi Jakub Jędrzejewski, prezes zarządu spółki samorządowej Szpitale Wielkopolski odpowiedzialnej
za projekt.
W efekcie ma powstać zupełnie nowy szpital na 420 łóżek, choć rozważane jest,
aby w pierwszym etapie oddać do użytku o 60 miejsc mniej, czyli nie tworzyć
oddziału ginekologii i położnictwa, a skoncentrować się na pediatrii.
Obecny Szpital Matki i Dziecka w Poznaniu dysponuje bazą 427 łóżek szpitalnych zgromadzonych na 14 wysokospecjalistycznych oddziałach.

Obowiązki dyrektora Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia pełni Krzysztof Filipowiak, zastępca dyrektora WOW NFZ
ds. Służb Mundurowych.
Filip Nowak, p.o. dyrektor WOW NFZ,
na swoją prośbę, powraca na stanowisko dyrektora opolskiego oddziału
funduszu.
Krzysztof Filipowiak z wykształcenia
jest magistrem ekonomii (Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Ekonomii). Ukończył studia podyplomowe w zakresie
administracji samorządowej i organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
W latach 1984–2009 był żołnierzem
zawodowym – oficerem Sił Powietrznych. Karierę wojskową zakończył
jako dowódca 6. Pułku Dowodzenia
Sił Powietrznych. Pracę w WOW NFZ
rozpoczął w 2009 r. jako specjalista ds.
obronnych, zarządzania kryzysowego
oraz obrony cywilnej, potem został zastępcą dyrektora WOW NFZ ds. służb
mundurowych.

Kołcun zainwestuje w radioterapię śródoperacyjną
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO),
UJP Hitec Systems SA i Jarosław Kołcun rozpoczynają prace nad innowacyjnym, kompleksowym systemem do radioterapii śródoperacyjnej INTRA-DOSE. W ramach projektu
powstanie nowoczesne urządzenie, dopasowane do potrzeb klinicznych.
– W ramach projektu INTRA-DOSE połączymy know-how NCBJ w zakresie budowy akceleratorów z rzeczywistymi wymaganiami klinicznymi i doświadczeniem lekarzy i fizyków medycznych z WCO. To właśnie współpraca ze środowiskiem medycznym stanowi klucz do odpowiedniego i precyzyjnego
określenia funkcjonalności poszczególnych podzespołów, a w efekcie do opracowania urządzenia dopasowanego do
rzeczywistych wymagań klinicznych. Równie ważna dla powodzenia projektu jest współpraca z przedsiębiorcami. Rzetelna ocena zasadności ekonomicznej, już na etapie projektowania podzespołów, pozwoli na szybkie i efektywne wdrożenie wyników projektu po jego zakończeniu – mówi mgr inż. Kaja Swat, zastępca kierownika projektu INTRA-DOSE.
Prace badawcze prowadzone w ramach projektu będą się koncentrowały na optymalizacji struktury przyspieszającej
akceleratora, układów mechanicznych, elektroniki i automatyki ruchów. Radioterapia śródoperacyjna wiązkami
elektronowymi to jedna z najnowocześniejszych metod leczenia wielu rodzajów nowotworów.
Jarosław Kołcun jest informatykiem, tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku elektronika i telekomunikacja
Politechniki Wrocławskiej. Swoją przygodę ze światem systemów multimedialnych rozpoczynał jako programista
systemów Crestron. Jego hobby to sporty ekstremalne (chwali się m.in. tym, że latał na paralotni w Himalajach).
Jest założycielem firmy A+V.
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Profaska stawia na swoim

Dowódca pułku
nowym szefem
NFZ w Poznaniu
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