Chodzi o szefową Europejskiej Agencji Leków, Christę Wirthumer-Hoche. Jest szansa na to, że jej
urząd – najważniejszy w Europie, jeśli chodzi o leki – przeniesie się do Warszawy. To całkiem możliwe, zabiega o to nasze Ministerstwo Zdrowia. Powód wyprowadzki z Londynu jest oczywisty: Brexit.
Polskim staraniom o przeniesienie najważniejszego europejskiego urzędu leków sprzyjać będzie
koronny argument: zasada proporcjonalności. A ta przewiduje rozmieszczenie siedzib agencji równomiernie w krajach członkowskich. Polska pod tym względem jest wyraźnie upośledzona, a Brexit
to doskonała okazja do zmiany tego stanu rzeczy.

Fot. Archiwum

Brytyjczycy chcą
dodatkowych utrudnień
dla polskich lekarzy
Negocjacje w sprawie Brexitu są doskonałą okazją, aby dokładniej sprawdzać
znajomość języka
angielskiego lekarzy
chcących pracować
w Wielkiej Brytanii – twierdzą członkowie Royal College of Surgeons. I żądają testów językowych, mimo że te
już są dość trudne (nie zdaje połowa
przystępujących).
Lekarzy obcokrajowców broni Niall
Dickson, szef General Medical Council:
– Nasze językowe wymagania są tak
duże, jak to tylko możliwe, są największe na świecie. Wciąż kontrolujemy ich
jakość.
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Fot. PAP/ Tytus Żmijewski

Zamiast kontrolować jakość medykamentów, inspektorzy
farmaceutyczni zmuszeni zostali do walki z przestępczością
zorganizowaną, zaangażowaną w wywóz leków. Zbigniew
Niewójt (na zdjęciu), p.o. główny inspektor farmaceutyczny,
chce więcej uprawnień albo większego zaangażowania ABW.
Jak zauważa Paweł Trzciński, rzecznik GIF, jeśli ABW odmówi,
konieczna będzie radykalna zmiana sposobu funkcjonowania samej inspekcji,
np. na wzór brytyjski czy amerykański. W inspekcji musieliby zostać wówczas
zatrudnieni śledczy, należałoby ich wyposażyć w broń, a inspektorzy mieliby
prawo wejść do apteki czy hurtowni wraz z drzwiami.

Łanda dzieciom
Fot. PAP/Leszek Szymański

Szefowa fundacji Akogo? Ewa Błaszczyk zapowiada: – Będziemy
walczyć o ustawę, która pozwoli na refundowanie wszczepiania
stymulatorów osobom
w śpiączce. Koszt takiej terapii to ok.
80 tys. zł na osobę. Chodzi o stymulatory mózgu, które pomagają w wybudzeniu ze śpiączki. W Polsce operacje
ich wszczepienia wykonuje uniwersytecka klinika w Olsztynie. Z dużym
medycznym sukcesem.

Niewójt przymierza kominiarkę

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda ma pomysł, jak powstrzymać epidemię próchnicy u Polaków. Każde dziecko już
od urodzenia będzie mieć własnego stomatologa. Koszty takiej opieki ma pokryć NFZ.
Wiceminister chce do stomatologii przenieść część rozwiązań
z podstawowej opieki zdrowotnej, chodzi przede wszystkim
o wprowadzenie stawki kapitacyjnej. – Niezależnie od tego stomatolodzy mogliby liczyć na dodatek motywacyjny – zapowiada Łanda.

Klencki idzie w zaparte
Fot. Archiwum

Fot . Robert Robaszewski/
Agencja Gazeta

Błaszczyk chce walczyć
o refundację
stymulatorów mózgu

Pomimo korzystnego dla lekarzy wyroku dotyczącego dostępu do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES, dyrektor Centrum
Egzaminów Medycznych Mariusz Klencki wydał decyzję o odmowie udostępnienia treści pytań. Naczelna Izba Lekarska
odwołuje się do ministra i apeluje do lekarzy o aktywne przyłączenie się do protestu przeciw decyzji Klenckiego. Izba prosi o kierowanie do
centrum imiennych wniosków o udostępnienie treści egzaminów.

Zmarł profesor Bogdan Pruszyński
Fot . Michał Teperek/
Dział Fotomedyczny WUM

Fot. Archiwum

CZY WIRTHUMER-HOCHE ZAKOCHA SIĘ W WARSZAWIE

Odszedł były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Profesor Bogdan Pruszyński pełnił tę funkcję od 1986 do 1990 r.
W latach 1984–1986 był prorektorem do spraw klinicznych
uczelni.
Profesor był także członkiem honorowym Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Towarzystwa Radiologów
Ameryki Północnej i Rosyjskiego Towarzystwa Radiologicznego.
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Fot. REUTERS/Forum

Kierowana przez Ereza
Vigodmana Teva sfinalizowała przejęcie
firmy Actavis Generics.
Po połączeniu firma
będzie obecna bezpośrednio w 80 krajach.
Dzięki akwizycji Teva umacnia swoją
pozycję w czołówce światowej branży
farmaceutycznej i tworzy firmę łączącą
obszar generyczny i specjalistyczny, należącą do pierwszej dziesiątki największych na świecie koncernów farmaceutycznych. Korzyści wynikające z dużej
zbieżności strategii obu spółek przełożą
się na poszerzony portfel oferowanych
leków oraz leków w fazie rozwoju.
Na rynku polskim transakcja zaowocuje połączeniem Teva Pharmaceuticals
Polska z firmą Actavis Polska i stworzeniem organizacji z ofertą ponad
700 preparatów.
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Fot. PAP/Marcin Obara

Radziwiłł pod rękę z Kurskim
PAP/Jakub Kamiński

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski podpisali list intencyjny dotyczący poszerzenia współpracy obu instytucji. Resort zdrowia i TVP zobowiązały się do współpracy przy tworzeniu audycji związanych
z profilaktyką i kształtowaniem postaw prozdrowotnych oraz
audycji promujących zdrowie. Jak informuje resort, dzięki
współpracy w scenariuszach filmów realizowanych przez TVP częściej niż dotychczas będą się pojawiać wątki związane z profilaktyką chorób cywilizacyjnych.

Najstarszy lekarz świata ma ponad 100 lat
Fot. Karsten Thormaehlen
CC BY-SA 4.0

Vigodman bierze
Actavis

W ochronie zdrowia szykuje się gorąca jesień protestów.
Piotr Uruski, poseł PiS, ma pomysł, jak się do niej przygotować: zakaz strajków – jeśli nie całych szpitali, to przynajmniej ich najważniejszych części. Zakaz miałby dotyczyć także gabinetów POZ.
Pomysł został przekazany ministrowi zdrowia w formie
interpelacji. Zakaz strajków miałby dotyczyć m.in. szpitali, które mają
SOR, centrów urazowych, zespołów ratownictwa medycznego, a także
gabinetów lekarzy rodzinnych.

Shigeaki Hinohara pochodzi z Japonii. Ma 104 lata, od czterdziestu lat jest na emeryturze, do której dorabia w szpitalu
St. Luke’s International Hospital w Tokio. Czego można się
od niego nauczyć?
Lekarz twierdzi, że żyje tak długo dzięki swojemu podejściu
do życia i diecie. Zauważa, że wszystkie osoby, które długo
żyją, niezależnie od rasy, płci czy narodowości, łączy jedna cecha: nie mają nadwagi. Shigeaki Hinohara od 30. roku życia utrzymuje taką samą wagę – 60 kg.

Amerykanka na czele ukraińskiego resortu zdrowia
Ukraińcy często zaskakują prostotą pomysłów. Ponieważ
muszą gruntownie zreformować służbę zdrowia, na czele
resortu postawili Amerykankę. Ulana Suprun obywatelką
Ukrainy jest dopiero od roku.
Nowa minister urodziła się i wychowała w USA, jest radiologiem, prowadziła praktykę w Nowym Jorku. Ukończyła Michigan State University
College of Human Medicine. Podczas rewolucji pracowała w służbie medycznej,
później stała na czele humanitarnych inicjatyw Światowego Kongresu Ukraińców.

Fot. By Iryna Demianchuk – Own
work, CC BY-SA 4.0

U Santiago Lange rok
temu wykryto raka
i wykonano resekcję
płuca. Mimo to zdobył
on olimpijskie złoto.
I to w żeglarstwie –
w sporcie, w którym
liczy się doskonała sprawność fizyczna
i siła.
– To wyczyn heroiczny, a przy tym
dobry sygnał dla pacjentów i lekarzy,
także polskich – ocenia Jacek Jassem,
autor polskiego Cancer Planu, były
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. – Dla lekarzy,
bo oznacza, że oprócz ratowania życia
pacjenta, co jest zawsze bezwzględnym priorytetem, chcemy także, by
pacjent po zakończeniu terapii wrócił
do normalnych zajęć. Lange udowadnia, że współczesna onkologia radzi
sobie coraz lepiej z tym problemem –
dodaje.

URUSKI CHCE ZAKAZU STRAJKÓW

Czerwona kartka od pacjentów
Fot. istockphoto.com

Fot. EPA/NIC BOTHMA

Rio: złoty medal
w żeglarstwie mimo
raka i resekcji płuca

Według sondażu CBOS 74 proc. Polaków jest niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej. To aż o 6 punktów
procentowych więcej niż dwa lata temu. Zadowolenie wyraża
23 proc. Dominujące jest przeświadczenie, że lekarze spełniają oczekiwania, ale zawodzi system. Aż 67 proc. badanych
pozytywnie oceniło kompetencje lekarzy. Najgorzej oceniono dostępność wizyt
u specjalistów (8 proc. ocen pozytywnych).
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