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Micha³ Kamiñski (na zdjêciu),
wiceprezes ds. medycznych NFZ,
poinformowa³, ¿e po raz pierwszy
tak szybko i skutecznie uda³o siê
przeprowadziæ rozmowy z wszystkimi uczestnicz¹cymi w konkursie
œwiadczeniodawcami. Podpisano
blisko 21 tys. umów. Protoko³y
rozbie¿noœci, w przypadku lecznictwa szpitalnego, dotyczy³y jedynie 3 proc.
wszystkich z³o¿onych ofert. Na przyk³ad w województwie dolnoœl¹skim umów nie podpisa³y 2 szpitale, w mazowieckim – 15, a w wielkopolskim – 10.
W opinii przedstawiciela NFZ nie powinno byæ
tak¿e problemów z zabezpieczeniem œwiadczeñ
w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dziennikarski op³atek
Na przedœwi¹tecznym spotkaniu op³atkowym spotkali siê dziennikarze dzia³aj¹cy w Dziennikarskim Klubie Promocji Zdrowia
(www.klubzdrowia.org). Ta pozarz¹dowa organizacja zrzesza ludzi
mediów z ca³ej Polski, zajmuj¹cych
siê problematyk¹ medyczn¹, dzia³aj¹cych na rzecz integracji œrodowisk promuj¹cych zachowania
prozdrowotne. W ostatnim czasie szczególn¹ aktywnoœæ Klub wykaza³, organizuj¹c cykl Debat
o zdrowiu, w których brali udzia³ dziennikarze,
specjaliœci oraz przedstawiciele firm medycznych.
Jak stwierdzi³a Jadwiga Kamiñska (na zdjêciu),
prezes Klubu: – Op³atek zorganizowany w Bia³obrzegach pod Warszaw¹ mia³ s³u¿yæ dalszej integracji
œrodowiska. W spotkaniu wziêli udzia³ dziennikarze
35 najwa¿niejszych redakcji warszawskich mediów.

Soœnierz do wziêcia
– Wobec tego, co siê dzieje w polskiej s³u¿bie zdrowia, myœlê, ¿e jeszcze siê przydam –
stwierdzi³ w rozmowie z Mened¿erem Zdrowia
Andrzej Soœnierz (na zdjêciu). By³y szef Œl¹skiej Kasy Chorych obecnie kieruje Œl¹sk¹
Opiek¹ Medyczn¹ sp. z o.o. Firma, której Soœnierz jest wspó³w³aœcicielem, zajmuje siê us³ugami abonamentowymi w medycynie, wspó³pracuje z firmami ubezpieczeniowymi oraz organizuje szkolenia. O planach na przysz³oœæ Andrzej Soœnierz nie chce mówiæ. Zamiast tego stwierdza eufemistycznie: – W ostatnich trzech latach system ochrony zdrowia zmieli³ ludzi, którzy mogli zrobiæ coœ po¿ytecznego. Wiele osób siê wypali³o, a do zrobienia jest
bardzo du¿o. Dlatego myœlê, ¿e moje umiejêtnoœci jeszcze siê przydadz¹.

Opolski wraca
Janusz Opolski (na zdjêciu) z Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego zosta³ nowym wiceministrem zdrowia. Marek Belka powo³a³ go na miejsce zdymisjonowanego Rafa³a
Ni¿ankowskiego. Janusz Opolski jest absolwentem warszawskiej Akademii Medycznej, specjalist¹ w dziedzinie medycyny spo³ecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Od
1971 r. zwi¹zany z Centrum Medycznym Kszta³cenia Podyplomowego, ostatnio pe³ni³ obowi¹zki
dyrektora Szko³y Zdrowia Publicznego CMKP. Zajmowa³ te¿ stanowiska w resorcie zdrowia; od 1994 r. by³ dyrektorem gabinetu ministra
zdrowia i opieki spo³ecznej, a w marcu 2003 r. zosta³ wiceministrem
zdrowia, jednak wkrótce ust¹pi³ ze stanowiska wraz z Markiem Balickim. W latach 1980–1991 Janusz Opolski by³ dyrektorem Zespo³u
Opieki Zdrowotnej Warszawa Mokotów i zastêpc¹ dyrektora Zespo³u
Opieki Zdrowotnej Warszawa ¯oliborz. Przez kilkanaœcie lat pracowa³
te¿ jako lekarz, m.in. w Szpitalu Bielañskim i Szpitalu Czerniakowskim
w Warszawie. Nale¿a³ do PZPR, obecnie jest bezpartyjny, cz³onek Stowarzyszenia Ordynacka. Jest cz³onkiem za³o¿ycielem i wiceprezesem
pierwszej kadencji Stowarzyszenia Mened¿erów Opieki Zdrowotnej.

fot. Agora

Kontrakty podpisane

Powo³any przez ministra zdrowia zespó³ pod przewodnictwem prof. Stanis³awy Golinowskiej (na zdjêciu) przygotowa³ raport na temat finansowania s³u¿by zdrowia, nazwany
Zielon¹ ksiêg¹. Autorzy ponad 200-stronicowego raportu stwierdzaj¹ m.in., ¿e deficyt szpitali zwiêksza siê rocznie o 2,5 mld z³. Eksperci apeluj¹ o znalezienie nowych Ÿróde³ finansowania opieki zdrowotnej. D³ugi i bardzo kosztowny pobyt pacjenta w szpitalu, a do tego starzej¹ce siê spo³eczeñstwo to powody, dla których wydatki na s³u¿bê zdrowia w najbli¿szych
latach bêd¹ gwa³townie ros³y. Obecnie zad³u¿enie s³u¿by zdrowia siêga 8,4 mld z³, a wydatki o 2,5 mld z³ przekraczaj¹ nak³ady. Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne ma rosn¹æ do
2007 r., a¿ osi¹gnie 9 proc. zarobków. Wed³ug naukowców, zatrzymanie za 2 lata wzrostu
sk³adki jest niedopuszczalne. Poci¹gnie za sob¹ gwa³towny wzrost deficytu w s³u¿bie zdrowia. Dlatego eksperci radz¹, by sk³adka od 2007 r. ros³a o 0,15 proc. rocznie. Konieczne s¹
te¿ oszczêdnoœci, bo, jak stwierdzi³a prof. Golimowska: – Zarówno pañstwo, jak i pacjenci wydaj¹ za du¿o na leki. Równie¿ koszt pobytu pacjenta w szpitalu jest za wysoki.
Profesor Stanis³awa Golimowska jest wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Fundacji CASE oraz jednym z za³o¿ycieli Fundacji
CASE. Jest uznan¹ specjalistk¹ w dziedzinie polityki spo³ecznej i zdrowotnej oraz rynku pracy. Bra³a udzia³ w wielu miêdzynarodowych projektach badawczych, w tym w ramach UNDP, ICDC Unicef, ACE Phare. W latach 1997–1998
uczestniczy³a w projekcie dotycz¹cym reformy emerytur na Ukrainie (HIID/CASE). Jest autork¹ wielu ksi¹¿ek i ponad
stu artyku³ów naukowych dotycz¹cych podzia³u dochodu oraz efektywnoœci polityki socjalnej.
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Zielona ksiêga prof. Golinowskiej

£apiñski pod naciskiem?

W jednym z wywiadów prof.
Jerzy Kotowicz (na zdjêciu)
z Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, powiedzia³: od ponad 10 lat mamy do dyspozycji leki, przy pomocy których mo¿emy wp³ywaæ na tzw. naturalny
przebieg stwardnienia rozsianego. Wczesne podjêcie
leczenia pozwala chorym na kontynuacjê pracy zawodowej, na prowadzenie normalnego trybu ¿ycia.
Mamy do dyspozycji 4 leki immunomodulacyjne, tzn.
takie, które maj¹ w³aœciwoœci regulowania zaburzonego uk³adu immunologicznego chorych. Jednym
z nich jest interferon-beta 1β (Betaferon) – naturalne bia³ko zmodyfikowane genetycznie. Inne leki immunomodulacyjne stosowane w terapii SM to interferony beta 1α (na rynku s¹ 2 preparaty: Avonex
i Rebif) oraz octan glatirameru (Copaxone). S¹ to leki pierwszego rzutu dla pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Wœród nich Betaferon jest najd³u¿ej stosowanym preparatem – mo¿na powiedzieæ, ¿e jest on
z³otym standardem leczenia tej choroby.

Prezydent Aleksander Kwaœniewski mia³ naciskaæ na Mariusza £apiñskiego (na zdjêciu),
gdy ten by³ ministrem zdrowia, by ukry³ nieprawid³owoœci zwi¹zane z firm¹ Laboratorium Frakcjonowania Osocza. Informacje o prawdopodobnych naciskach pojawi³y siê po przes³uchaniu £apiñskiego w Prokuraturze Okrêgowej w Tarnobrzegu. Prowadzi ona œledztwo w sprawie budowy Laboratorium. Szefami spó³ki LFO byli bliscy znajomi Jolanty i Aleksandra Kwaœniewskich – W³odzimierz
Wapiñski i Zygmunt N. Dziêki gwarancjom pañstwowym dostali
oni z banku miliony dolarów na budowê fabryki osocza. Spó³ka fabryki jednak nie wybudowa³a, a kredytu nie zwróci³a. Zdaniem Super Expressu do nacisków na £apiñskiego mia³o dojœæ dwa lata temu w Kancelarii Prezydenta, w gabinecie Marka Ungiera. Wtedy
mia³o odbyæ siê spotkanie, w którym poza ministrem zdrowia
uczestniczyli Aleksander Kwaœniewski, Marek Wagner, ówczesny
szef Kancelarii Premiera, Zbigniew Siemi¹tkowski, szef UOP,
póŸniej Agencji Wywiadu, oraz szef gabinetu prezydenta Marek
Ungier. £apiñski mia³ byæ namawiany, by rozwi¹zaæ problem Laboratorium Frakcjonowania Osocza, tak aby nie ucierpia³ na tym
przyjaciel prezydenta W³odzimierz Wapiñski.

Wêgierka szefem
Zsuzsanna Jakab, wiceminister zdrowia Wêgier, otrzyma³a nominacjê na dyrektora nowo powsta³ej Unijnej Agencji ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). ECDC rozpocznie funkcjonowanie w maju 2005 r. w Sztokholmie. Sta³y personel ma liczyæ nie wiêcej ni¿ 30–40 osób, ale dzia³alnoœæ oœrodka opieraæ
siê bêdzie na doœwiadczeniach i ekspertyzach oœrodków badawczo-naukowych i instytucji zdrowia publicznego poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Pocz¹tkowo zadaniem agencji bêdzie monitorowanie zagro¿eñ zwi¹zanych z chorobami zakaŸnymi oraz przypadkami chorób niewiadomego pochodzenia. Po kilku latach jej dzia³alnoœæ ma zostaæ poddana niezale¿nej
ocenie, w wyniku której mo¿e nast¹piæ rozszerzenie kompetencji w dziedzinie zdrowia publicznego, w szczególnoœci kontroli zdrowia. Zsuzsanna Jakab jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Wêgier. W latach 1975–1991 pe³ni³a ró¿ne
funkcje urzêdnicze w administracji pañstwowej, m.in. w resortach zdrowia i spraw spo³ecznych. Od 1991 r. pracowa³a w europejskim biurze Œwiatowej Organizacji Zdrowia.

Nowa Rada NFZ
Premier Marek Belka wrêczy³ nominacje nowym cz³onkom Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Tryb powo³ania Rady okreœli³a ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. W sk³ad Rady NFZ weszli nowi cz³onkowie: El¿bieta Hibner, Ryszard £epik, Ma³gorzata Okoñska-Zaremba, Krzysztof Kuszewski (na zdjêciu), Kazimierz Sobka i Jacek Gdañski. W Radzie pozostan¹ tak¿e
Rudolf Borusiewicz i Janusz Adam Weso³owski oraz dotychczasowy przewodnicz¹cy – Janusz Zaleski. Dotychczas Rada liczy³a 11 cz³onków, z których 4 powo³ywano na wniosek
ministra zdrowia, a kolejnych 3 wskazywali ministrowie sprawiedliwoœci, spraw wewnêtrznych i administracji oraz gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej. Nowa ustawa zdrowotna
zmniejsza liczebnoœæ Rady do 9 cz³onków i zwiêkszy³a udzia³ przedstawicieli spo³ecznych.
Do Rady, któr¹ powo³uje premier, wszed³ wiêc jeden przedstawiciel ministra zdrowia i jeden wspólny kandydat
ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwoœci i ministra spraw wewnêtrznych i administracji. Dwóch
cz³onków Rady wytypowa³a Trójstronna Komisja ds. Spo³eczno-Gospodarczych i po jednym Rzecznik Praw Obywatelskich, strona samorz¹dowa Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego oraz Rada Dzia³alnoœci
Po¿ytku Publicznego. Kadencja cz³onków Rady Funduszu trwaæ bêdzie 5 lat. Do ich zadañ nale¿y m.in. nadzór
nad dzia³alnoœci¹ Funduszu, opiniowanie projektu planu finansowego oraz systemu wynagradzania pracowników
NFZ, a tak¿e powo³ywanie i odwo³ywanie prezesa Funduszu i jego zastêpców.
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Z³oty standard

