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Radziwiłł otwarty na lekarzy ze Wschodu
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– Wydaje się, że otwarcie się na lekarzy ze Wschodu będzie służyć obopólnym
interesom – stwierdził minister zdrowia. Doprecyzował, że z jednej strony lekarze ze Wschodu zyskaliby prawo zatrudnienia, z drugiej strony polscy pacjenci
otrzymaliby więcej opieki. Chodzi o możliwość zatrudniania lekarzy m.in. z Ukrainy
i Białorusi, którzy często mają polskie pochodzenie. Radziwiłł przyznał, że obecny
mechanizm ich zatrudniania jest zbyt skomplikowany.
– Dzisiaj jest specjalny mechanizm zatrudnienia, ale on jest bardzo skomplikowany i wydaje się, że zbyt skomplikowany. Zwłaszcza, że często dotyczy osób
pochodzenia polskiego, bo mówimy przede wszystkim o takich krajach, jak Ukraina,
Białoruś i inne kraje byłego Związku Sowieckiego – powiedział minister.
<<
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KARCZEWSKI: Nie

wybieram się do rządu, ale...
– Jestem marszałkiem Senatu, nie wybieram się do rządu –
zapewnił Stanisław Karczewski w rozmowie z RMF FM. – Gdyby
była taka propozycja, na pewno bym ją bardzo poważnie
rozważył, choć muszę powiedzieć, że dobrze czuję się w roli
marszałka Senatu – dodał. Zaznaczył też, że decyzje o rekonstrukcji
rządu będą podejmowane wspólnie przez Beatę Szydło, Jarosława Kaczyńskiego
i władze PiS.
<<

WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW popiera

rezydentów
Ponad połowa polskiego społeczeństwa popiera postulaty
lekarzy rezydentów domagających się zwiększenia nakładów
na ochronę zdrowia – wynika z sondażu opublikowanego
w „Rzeczpospolitej”.
W ankiecie przeprowadzonej przez ośrodek IBRiS na zlecenie
dziennika aż 37,6% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie popiera postulaty młodych lekarzy. Niewiele mniej, bo aż 25,4%, że raczej
popiera. To daje łącznie 63% pozytywnych głosów. 
<<
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ISL
Profesor Andrzej Szuba został prezydentem elektem Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego (International
Society of Lymphology – ISL). Prezydenta wybrano podczas
XXVI Światowego Kongresu Limfologicznego w Barcelonie.
– Ten wybór jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, choć niekoniecznie zaskoczeniem, ponieważ do Międzynarodowego Towarzystwa
Limfologicznego należę od ok. 20 lat. W wyborach startowałem nominowany przez
zarząd ISL. Przez najbliższe dwa lata pozostanę prezydentem elektem ISL, by po upływie tego okresu zostać jego oficjalnym prezydentem – mówi prof. Andrzej Szuba.
Zaszczyt jest tym większy, że wśród ok. 400 członków towarzystwa jest jedynie
pięciu Polaków.
– To wyróżnienie jest dla mnie motywacją, by bardziej promować tę dziedzinę
medycyny, ponieważ układ limfatyczny i jego schorzenia pozostają wciąż słabo
poznane, a jego rola w funkcjonowaniu organizmu wciąż bywa niedoceniana –
przyznaje Szuba.
<<

SEJM PRZEGŁOSOWAŁ zmiany

w POZ
Sejm uchwalił ustawę o POZ. Za jej
przyjęciem głosowało 229 posłów,
198 było przeciw, 2 osoby wstrzymały
się od głosu. W głosowaniu przepadł
wniosek PO o odrzucenie projektu
w całości. Posłowie byli również przeciwko poprawce umożliwiającej zakładanie praktyk w POZ lekarzom
internistom po 2024 r.
Konstanty Radziwiłł zapewnił jednak,
że po zmianach żaden lekarz nie straci
pracy w POZ. – Żaden z lekarzy nie
straci pracy. Lekarze, którzy dotychczas
pracują w POZ, zachowają możliwość
dalszego funkcjonowania w podstawowej opiece – powiedział w piątek (27 października). – Rzeczywiście
chcielibyśmy, żeby docelowo w POZ
byli tylko lekarze rodzinni i pediatrzy.
Taki cel jest zgodny z opinią Światowej
Organizacji Zdrowia o tym, jak powinna funkcjonować podstawowa opieka
zdrowotna. Brakuje nam lekarzy internistów i nie wydaje się, żeby docelowo
było sensowne, aby te niedobory jeszcze bardziej pogłębiać – dodał.
<<
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SZCZYLIK odchodzi

z WIM
Profesor Cezary Szczylik rozstaje się
ze swoim pracodawcą. W Wojskowym
Instytucie Medycznym w Warszawie
pracował 40 lat, a przez 24 lata kierował Kliniką Onkologii. 
<<
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tyle pieniędzy Ministerstwo
Zdrowia planuje wydać na
zakup szczepień przeciwko
pneumokokom
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Nominacje z rąk prezydenta odebrali nowi profesorowie. Na 82 nominacje aż
22 przypadły na nauki związane z medycyną. Szczególnie
mocno prezydent wyróżnił naukowców z Krakowa. Prezentujemy listę nominowanych (jeśli nie oznaczono inaczej,
nominacja dotyczy tytułu profesora nauk medycznych):
–P
 iotr Albrecht, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
–Z
 enon Czuba, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach,
– Jarosław Czubak, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie,
–B
 ożena Dobrzycka, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku,
– Joanna Folwarczna (profesor nauk farmaceutycznych),
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
– Jakub Gburek (profesor nauk farmaceutycznych),
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
– Jakub Kałużny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu,
–W
 ojciech Kamysz (profesor nauk farmaceutycznych),
Gdański Uniwersytet Medyczny,
–A
 nna Krygowska-Wajs, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie,
– Marek Kuźniewski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
–A
 rtur Mazur, Uniwersytet Rzeszowski,
–M
 arcin Mikulewicz, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu,
–S
 ergiusz Nawrocki, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach,
–R
 oman Nowobilski (profesor nauk o zdrowiu),
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
–A
 nna Piekarska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
– T adeusz Popiela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
–G
 rzegorz Przybylski, Instytut Genetyki Człowieka
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
–A
 gata Ptak-Belowska, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie,
– Jolanta Pytko-Polończyk, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie,
–A
 dam Reich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
–M
 agdalena Strus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
–W
 ojciech Szczeklik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. <<
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ZEMBALA OBEJMUJE STER

Europejskiego Towarzystwa
Chirurgów Serca
i Torakochirurgów
Profesor Marian Zembala został
prezesem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Torakochirurgów. Swoją kadencję rozpoczął w trakcie zakończonego na początku października kongresu tej organizacji
w Wiedniu. Przed nim żaden Polak nie stał na jej czele.
Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów zrzesza lekarzy specjalistów z dziedziny chorób serca,
płuc i naczyń, naukowców, pielęgniarki oraz innowacyjne
firmy produkujące sprzęt. Wyboru Zembali dokonano
w październiku ubiegłego roku. – Przyjąłem to jako wyraz
uznania dla polskiej kardiochirurgii – mówił wtedy. Teraz,
po rocznym okresie sprawowania funkcji prezesa elekta,
Marian Zembala objął właściwe rządy. 
<<
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tyle pieniędzy od przyszłego
roku dostaną osoby, u których
tys. zł zostaną stwierdzone powikłania
po szczepieniach; pieniądze
mają pochodzić z nowego funduszu
kompensacyjnego, na który składać się
będą koncerny farmaceutyczne
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PROFESORÓW MEDYCYNY,

SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIWKO ROTAWIRUSOM

to mniej hospitalizacji
Dzięki zaoferowaniu bezpłatnych
szczepień przeciwko rotawirusom
o 93% zmniejszyła się liczba dzieci
wymagających leczenia szpitalnego
na skutek infekcji spowodowanych przez
te drobnoustroje. Sprawa dotyczy Finlandii. Przed
wprowadzeniem programu rocznie ponad 11 tys.
dzieci w wieku poniżej 5 lat wymagało opieki
lekarskiej podczas epidemii biegunek spowodowanych
rotawirusami.<<
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