Przedstawiamy dziesięć najczęściej czytanych newsów, które pojawiły się na stronie internetowej
„Menedżera Zdrowia” w minionym roku.
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Ponad 52 tysiące osób przeczytało o tym, żeby nie wątpić w WOŚP

Fot. R.Skrobich

Prof. Szyfter i Owsiak: Wątpisz w WOŚP? Odwiedź jakikolwiek szpital albo posłuchaj,
jak mówi 9-letnia Hania
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Na początku grudnia pisaliśmy o spotkaniu prof. Witolda Szyftera i Jurka Owsiaka w Poznaniu.
Owsiak przyjechał, żeby podziękować za pracę lekarzom z Kliniki Otolaryngologii Szpitala Klinicznego im. Święcickiego. Zapytaliśmy prof. Szyftera, jak przekonałby sceptyków. Odpowiedział: – Poprosiłbym, żeby taka osoba odwiedziła dowolny szpital, szczególnie oddział pediatryczny i neonatologiczny, i zobaczyła, ile
czerwonych serduszek jest na sprzęcie używanym każdego dnia. Większość placówek ma sprzęt od WOŚP. Powiedziałbym takiej osobie, żeby zwróciła uwagę na to, że urządzenia kupione za zebrane pieniądze to aparatura z najwyższej
półki. Powiedziałbym: zwróćcie uwagę, wasze dzieci, wnuki i prawnuki otrzymują pomoc dzięki temu sprzętowi!

Wygrał w sądzie z Centrum Zdrowia Dziecka
Marek Bachański, prowadzący terapię marihuaną, wygrał w sądzie z Centrum Zdrowia Dziecka

Fot. Bartosz Bobkowski/
Agencja Gazeta

Bachański zasłynął jako lekarz, który skutecznie prowadził terapię marihuaną padaczki lekoopornej u dzieci. Ze strony pracodawcy spotkała go kara, ostatecznie stracił pracę.
„Kara była niesłuszna, Marek Bachański ma wrócić do pracy na poprzednie stanowisko” – zadecydował sąd, a „Menedżer Zdrowia” poinformował o tym jako pierwszy z branży. Pisaliśmy też, że
sąd uchylił karę nagany nałożoną przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” na Marka
Bachańskiego 31 sierpnia 2015 r. i przywrócił go do pracy w Instytucie na poprzednich warunkach.
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Mniej na badania przesiewowe
NIE dla finansowania badań przesiewowych nowotworów szyjki macicy i piersi

Fot. istockphoto.com

W maju pisaliśmy, że Ministerstwo Zdrowia nie chce finansować ośrodków koordynujących, które
działają w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”. Placówki zajmują się rozsyłaniem zaproszeń na badania, przygotowywaniem akcji edukacyjnych, szkoleniem
pracowników medycznych oraz kontrolą jakości badań.

Fot. istockphoto.com
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Fot. Andrzej Michalik/AG
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3,75 zł za godzinę netto rozłożone na pięć lat
Ostaszewski: Minister zaproponował „podwyżkę”. To 3,75 zł za godzinę netto
rozłożone na pięć lat
W czerwcu cytowaliśmy Krzysztofa Ostaszewskiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów, który powiedział nam: – Minister zdrowia przedstawił projekt ustawy o wynagrodzeniu
minimalnym. Najistotniejsza w tego typu projektach jest kwota, jaką się proponuje. Powiem otwarcie,
że proponowane w załączniku do dokumentu przyszłe wynagrodzenie jest uwłaczające i niegodne dla pracowników
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nie licuje z powagą tychże zawodów.

Ratownicy zastanawiają się, czy się śmiać czy ostrzyć kosy
Ratownicy: Chyba już czas, najwyższy czas, by ostrzyć kosy, bo… larum grają
W newsie opublikowanym 13 lipca napisaliśmy: „Nastroje wśród ratowników są fatalne. Wystarczy
spojrzeć na komentarze pod ankietą dotyczą ich wynagrodzeń opublikowaną na facebookowym
profilu Polskiej Rady Ratowników Medycznych, żeby to zrozumieć. Z ankiety wynika, że niemal
40 proc. ratowników zarabia poniżej 2 tys. zł”. Ratownicy piszą: „Śmiać się czy płakać, a może ostrzyć kosy?”.
W sieci pod newsem pojawiło się kilkaset komentarzy.
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Zapowiedź wyjścia na ulicę
100 tysięcy pracowników ochrony zdrowia wyjdzie na ulice!

Fot. Marcin Obara/PAP

Pod koniec lipca – jako pierwsi z branży – pisaliśmy: „To pewne. Pod koniec września zaplanowana jest demonstracja dziewięciu ogólnokrajowych związków zawodowych reprezentujących
wszystkie zawody medyczne. Na ulice wyjdą lekarze, rezydenci, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, technicy medyczni, pielęgniarki i położne”. News na temat protestu na Facebooku
polubiło ponad tysiąc internautów.
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Jaka jest różnica między pracą pielęgniarki i sprzątaczki?

Fot. iStockphoto.com

Zaproponowali pielęgniarce 1415 i 2164 złotych miesięcznie, a sprzątaczce... 2800!
W lipcu informowaliśmy, że urząd pracy w Warszawie zaoferował bezrobotnym trzy możliwości
zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Pierwsza to praca dla starszej pielęgniarki z wynagrodzeniem 2164 zł na miesiąc. Druga – dla pielęgniarki na jedną zmianę, za 1415 zł. Trzecia jest dla
sprzątaczki pomieszczeń medycznych, w przypadku której za pracę 6 godzin dziennie zaoferowano
2800 zł miesięcznie! W opisie wymagań dla sprzątaczki można było przeczytać: „Wykształcenie podstawowe.
Umiejętność dobrej organizacji pracy, kultura osobista. Doświadczenie minimum jeden rok pracy w placówce medycznej. Obowiązki to praca w prywatnej przychodni lekarskiej. Praca ok. 6 godzin dziennie na terenie Warszawy”.
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Zamieszanie z Centrum Zdrowia Dziecka

Fot. Jakub Kamiński/PAP

Pielęgniarki odeszły od pacjentów!
Pod koniec maja pisaliśmy o proteście w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Koniec z ubieraniem się w czarne stroje czy grożeniem protestem za jakiś czas. Skończyła się zabawa w kotka
i myszkę. Pielęgniarki ze związku zawodowego w Centrum Zdrowia Dziecka napisały do dyrekcji
list, w którym czytamy: „24 maja od godziny siódmej do odwołania będzie przeprowadzony protest
polegający na odejściu od łóżek chorych”. Strajk spowodowany był m.in. tym, że pielęgniarki nie dostały – w całości
– obiecanych 400 zł podwyżki.
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Albo prywatnie, albo publicznie?

Fot. GettyImages

Czy będzie zakaz prywatnych praktyk dla lekarzy zatrudnionych w publicznej
służbie zdrowia
W sierpniu opublikowaliśmy rozmowę ze Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Senatu, na
temat zakazu prowadzenia prywatnych praktyk dla lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie
zdrowia. – Najgorsze w ochronie zdrowia nie jest ani to, co dzieje się w podmiotach publicznych, ani
to, co w prywatnych. Najgorsze dzieje się na styku obu tych działów. Na przykład w wypadku prywatnej praktyki
specjalistycznej, którą po godzinach pracy „na państwowym” prowadzi ordynator oddziału publicznego szpitala.
Należy również rozważyć to, by w przyszłości oddzielić zatrudnienie w podmiotach publicznych od prowadzenia
własnej praktyki i pracy w podmiotach prywatnych – stwierdził.
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Siła internetu

Fot. GettyImages

Będzie kontrola szpitalnego jedzenia, bo... chorzy publikują zdjęcia w sieci
Pod koniec stycznia pisaliśmy o problemie szpitalnych posiłków. Rzecznik Praw Pacjenta w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” powiedział, że wystąpił do GIS-u z prośbą o przeprowadzenie
kontroli żywności w szpitalach. Krystyna Barbara Kozłowska mówiła m.in.: – Za pośrednictwem
internetu pacjenci lub członkowie ich rodzin czy bliscy na bieżąco publikują zdjęcia posiłków szpitalnych. Pokazują nie tylko te słabej jakości, lecz także te godne naśladowania. Dzięki temu osoby z całej Polski widzą
różnicę w standardach żywienia pacjentów w placówkach i gdy są one niezadowalające, reagują.
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