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KUPA ODPADÓW MEDYCZNYCH
(I KŁOPOTÓW)
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Dyrektorzy toną

Wysokość opłat za odbiór i utylizację
odpadów medycznych może wzrosnąć
nawet kilkukrotnie.
– Przygotowujemy się do ogłoszenia
przetargu, poprosiliśmy o ofertę szacunkową, zaproponowana cena wynosi 10 zł
netto za kilogram. To stawka wyższa
ośmiokrotnie od tej, którą płaciliśmy
jeszcze do niedawna – mówi Maciej
Zabelski, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego. Do tej pory płacił 1,23 zł netto
za kilogram odpadów medycznych.
– Spodziewany wzrost stawek za śmieci
w przypadku naszych trzech szpitali
[Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa
Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
– przyp. red.] oznacza wzrost kosztów
o 11 mln zł rocznie. Firmy wywożące
odpady tłumaczą, że podwyżki to efekt
zmian przepisów i wzrostu kosztów
mediów – wyjaśnia Zabelski.

Po pierwszym półroczu 2019 r. 92 proc. szpitali powiatowych wykazywało stratę, która w końcu roku może
wynieść średnio 5 mln zł w każdej placówce.
– Toniemy – przyznają dyrektorzy szpitali. Z raportu
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wynika, że strata szpitala za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła
średnio ponad 2 mln zł, podczas gdy za cały 2018 r. – 2,7 mln zł.
Sytuacja 117 lecznic uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez
specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej pogorszyła się znacznie od 2015 r.,
który został wzięty pod uwagę jako podstawa wyliczenia ryczałtu dla szpitali
w sieci. W 2015 r. stratę wykazało 52,21 proc. placówek, na koniec 2017 r. –
54,87 proc., a pierwsze półrocze 2019 r. ze stratą zamknęło już 92,24 proc.
lecznic.
– Mediana straty za pierwsze półrocze tego roku jest niemal równa stracie za
cały 2018 r. A ponieważ średnia strata szpitala to 2,6 mln zł, na koniec roku
osiągnie ona ponad 5 mln zł. Tymczasem w 2015 r. średnia strata wynosiła
niewiele ponad 1 mln zł – mówi Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów
Polskich i starosta bielski.

92
proc.

szpitali powiatowych po pierwszym
półroczu 2019 r. wykazało straty

ZWŁOKI PRZED SIEDZIBĄ MINISTERSTWA ZDROWIA
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KACZYŃSKI BĘDZIE OPEROWANY, MA POWAŻNE KŁOPOTY Z KOLANAMI

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po wyborach parlamentarnych przejdzie operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Ale to nie wszystko – konieczna
będzie jeszcze jedna, podobna operacja drugiej nogi.
Kaczyński w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że
w kwietniu 2018 r., kiedy media obiegły zdjęcia przedstawiające go poruszającego się za pomocą kuli, walczył z infekcją bakteryjną. Na przełomie kwietnia
i maja 2018 r. trafił do szpitala z bólem kolana. W rezultacie codziennie potrzebował ponaddwugodzinnej rehabilitacji i musiał brać antybiotyki. Zalecono mu
wszczepienie endoprotezy, ale przesunął operację ze względu na eurowybory
i wybory do parlamentu krajowego.
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wyższą stawkę
zaproponowano dyrektorowi
warszawskiego szpitala za odbiór
i utylizację odpadów
GAŁCZYŃSKA-ZYCH: TAK ŹLE W OCHRONIE
ZDROWIA JESZCZE NIE BYŁO
Fot. Franciszek Mazur/AG

Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia 12 września znaleziono zwłoki w czarnych
workach, przy jednym z nich była kartka z napisem „Zmarł w wieku 17 lat. Popełnił samobójstwo. Nie było miejsca na psychiatrii dziecięcej”, przy innych „Zmarła w wieku 54 lat. Za późno zdiagnozowany rak piersi” oraz „Zmarł w wieku
32 lat. Nie doczekał operacji. Brak instrumentariuszek”. Była to akcja protestacyjna, w workach leżeli lekarze z Porozumienia Rezydentów.
– Każde ze zwłok symbolizują śmierć pacjenta z powodu niedofinansowania,
braków kadrowych i złej organizacji ochrony zdrowia – powiedział Jan Czarnecki,
przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Przyznał, że to dramatyczna
forma protestu, adekwatna do tego, co się dzieje w ochronie zdrowia. – W Polsce
30 tys. osób umiera z powodu niedofinansowania i złego zorganizowania opieki
zdrowotnej. Chcemy zwrócić uwagę na ten problem i skłonić polityków, by zadeklarowali, w jaki sposób chcą naprawić ochronę zdrowia – wyjaśnił.

– Jestem przerażona
po obywatelsku, nie
jako dyrektor. Boję
się, że za chwilę nie
będzie miał mi kto
pomóc. Dziś w 70 proc. szpitali brakuje lekarzy i pielęgniarek. Tego problemu nie da się rozwiązać z dnia na
dzień, bo kształcenie lekarza trwa jakieś
12 lat, a my potrzebujemy ich tu i teraz
– mówi Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
– Od 30 lat zarządzam ochroną zdrowia, ale muszę przyznać, że tak źle jak
teraz jeszcze nie było – powiedziała
Gałczyńska-Zych w rozmowie z „News
weekiem”.
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Najlepsi na rynku leków generycznych
Z roku na rok sprzedaje się coraz więcej leków generycznych. Które firmy zarabiają najlepiej na powiększającym się
rynku? Przedstawiamy listę dwudziestu przedsiębiorstw.
Numerem jeden jest Mylan z przychodami 11,43 mld dolarów. Mylan to globalna firma farmaceutyczna produkująca
zarówno leki generyczne przepisywane na receptę, w tym
biopodobne, jak i dostępne bez recepty. Wprowadziła na
rynek ponad dziesięć złożonych produktów generycznych
i biopodobnych, takich jak biwalirudyna (Angiomax), tadalafil (Adcirca), dalfamprydyna (Ampyra) i czopek doodbytniczy mesalaminy (czopek doodbytniczy Canasa Rectal).
Drugie miejsce na liście zajmuje Teva z przychodami z segmentu leków generycznych w wysokości 9,67 mld dolarów.
Trzecie miejsce należy do firmy Sandoz, jej przychód ze sprzedaży generyków to 8,42 mld dolarów. Na czwartym miejscu
jest Pfizer z przychodami 5,2 mld dolarów, piąte miejsce
zajmuje Sun Pharma z przychodami 4,10 mld dolarów.

Na kolejnych miejscach są:
– Fresenius (3 mld dolarów),
– Aurobindo Pharma Limited (2,83 mld dolarów),
– Lupin (2,25 mld dolarów),
– Hikma (2,01 mld dolarów),
– Dr Reddy’s Laboratories (1,77 mld dolarów),
– Cipla (1,73 mld dolarów),
– Sawai Pharmaceutical (1,70 mld dolarów),
– Sanofi (1,69 mld dolarów),
– Stada (1,55 mld dolarów),
– Amneal Pharmaceuticals (1,66 mld dolarów),
– Glenmark (1,43 mld dolarów),
– Torrent Pharma (1,11 mld dolarów),
– Endo International (1,01 mld dolarów),
– Mallinckrodt (0,9 mld dolarów),
– Piramal Healthcare (0,69).

Były wiceminister zdrowia Marcin Czech wygrał
apelację od wyroku w sprawie sprostowania na
łamach „Faktu”, ale przeprosin nie wydrukowano. Redakcja odwołała się do Sądu Najwyższego.
Decyzję uzasadniła tym, że... na skutek ewentualnej publikacji poniesie straty wizerunkowe.
W lipcu 2018 r. w „Fakcie” ukazał się tekst pt. „Szef
NFZ do ministra zdrowia o jego zastępcy: Przez niego tracimy miliony!”. Marcina
Czecha, który był wtedy wiceministrem, oskarżano o podejmowanie decyzji refundacyjnych, które kosztowały NFZ setki milionów złotych. Chodziło o lek Herceptin (substancja czynna to trastuzumab) stosowany przy leczeniu raka piersi.
Po publikacji Czech skierował sprawę do sądu i wniósł o opublikowanie sprostowania. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w październiku 2018 r. i był niekorzystny dla byłego wiceministra – sąd stwierdził, że wniosek o sprostowanie
nie spełniał wymogów formalnych. Czech wniósł apelację od tego wyroku, którą
25 kwietnia 2019 r. uznano za częściowo zasadną. Treść wyroku opublikowano
pod koniec sierpnia. Sąd zobowiązał „Fakt” do bezpłatnego umieszczenia w gazecie sprostowania o treści: W związku z opublikowaniem 6 lipca 2018 r. w dzienniku „Fakt” artykułu pod tytułem „Szef NFZ do ministra zdrowia o jego zastępcy:
Przez niego tracimy miliony!”, oświadczam, że nie jest prawdą, że jako wiceminister jestem odpowiedzialny za utratę przez budżet państwa milionów złotych [...].
„Fakt” dotychczas sprostowania nie zamieścił.

MĄDRALA: NFZ UKRYWA DANE
O WYNAGRODZENIACH PRACOWNIKÓW
MEDYCZNYCH SZPITALI W 2020 R.
Fot. Waldemar Kompala/AG
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CZECH KONTRA „FAKT”

– Portal z danymi
utworzony przez
NFZ zawiera zbiór
nieistotny z punktu
widzenia poważnych reform systemowych, a pytania kierowane do NFZ
w trybie dostępu do informacji publicznej o przekazanie wskaźników do
analiz kończą się odmowami – mówi
Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.
Wyjaśnia, że organizacja pytała o wynagrodzenia pracowników medycznych w 2020 r. oraz o zaległości finansowe NFZ wobec szpitali i nie dostała
odpowiedzi (finalnie NFZ odpowiedział, ale tylko dlatego, że dane te były
prezentowane w ramach Rady Dialogu
Społecznego).

Apeluję o zwiększenie finansowania procedur chirurgicznych, internistycznych
i medycyny ratunkowej we wszystkich szpitalach należących do sieci – napisał
Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, w liście do ministra
zdrowia Łukasza Szumowskiego.
W chirurgii ogólnej, internie ogólnej i medycynie ratunkowej mamy do czynienia z wieloczynnikowym kryzysem, który nieuchronnie prowadzi do dalszej fragmentaryzacji opieki szpitalnej, a młodych lekarzy zniechęca do podejmowania specjalizacji w tych dziedzinach.
Znaczna poprawa finansowania jest jednym z istotnych czynników, który pozwoli na odwrócenie tego niekorzystnego
zjawiska w polskim szpitalnictwie – argumentuje Fedorowski. Informuje też, że w części szpitali trzeciego poziomu koszty
wspomnianych procedur to nawet połowa kosztów wszystkich procedur szpitalnych, a placówki te pełnią często funkcję
szpitali pierwszego kontaktu dla chorych w średnich i dużych miastach.
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SZUMOWSKI, FEDOROWSKI I FINANSOWANIE PODSTAWOWYCH PROCEDUR SZPITALNYCH
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