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WYBORCY PIS CIESZĄ SIĘ
Z ŁAGODZENIA OBOSTRZEŃ

Donald Trump: USA zakończyły
współpracę z WHO

W ocenie 48 proc. osób badanych
przez CBOS rządzący łagodzą obostrzenia i restrykcje w odpowiednim
tempie, 31 proc. uważa, że znoszenie ograniczeń następuje zbyt szybko,
12 proc., że przebiega zbyt wolno,
a 9 proc. nie ma zdania na ten temat.
Najlepiej o decyzji rządu wypowiadają
się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości
– 70 proc. z nich uważa je za odpowiednie do sytuacji.
W pozostałych elektoratach sprawa
budzi zdecydowanie więcej kontrowersji. Zdaniem 57 proc. wyborców
Lewicy, 48 proc. Koalicji Obywatelskiej
i 39 proc. Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej ograniczenia
znoszone są zbyt szybko. Sympatycy
Konfederacji częściej natomiast twierdzą, że tempo łagodzenia obostrzeń
jest zbyt wolne (34 proc.) niż zbyt
szybkie (24 proc.).
Badanie przeprowadzano od 22 maja
do 4 czerwca 2020 r. na próbie 1308
osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI,
24,4 proc. – CATI i 14 proc. – CAWI).
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Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zerwały stosunki ze Światową Organizacją
Zdrowia. Stwierdził, że WHO nie poradziła sobie z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
– Światu należy się to, by Chiny odpowiedziały za wirusa.
Musimy mieć przejrzystość. Dlaczego Chiny odcinają zakażonych ludzi
z Wuhanu od wszystkich innych części Chin, a pozwoliły im swobodnie
podróżować po całym świecie, w tym po Europie i USA? – spytał Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu 29 maja. Od początku pandemii
sugerował, że WHO nie ostrzegła świata wystarczająco wcześnie. Zarzucał
jej także, że jest skoncentrowana na Chinach i że nie wydała zalecenia,
by Chiny zamknęły swoje granice. – Przegapili to. Mogli podjąć działania
miesiące wcześniej – mówił. – Stany Zjednoczone zakończyły relacje z WHO
i przekierują fundusze na inne potrzeby świata w zakresie zdrowia publicznego – zapowiedział.

– Zbyt wiele osób zmarło. Szwecja powinna zrobić więcej, by
ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa na wczesnym
etapie – stwierdził Anders Tegnell, lekarz specjalizujący się
w chorobach zakaźnych i państwowy epidemiolog Szwecji
odpowiedzialny za strategię kraju, który w przeciwieństwie
do większości państw europejskich przyjął liberalny model walki z pandemią
SARS-CoV-2.
W Szwecji otwarte pozostały szkoły, restauracje i sklepy, mieszkańcom zalecano
jedynie, by unikali kontaktów społecznych i pracowali w domu. W efekcie kraj
ten ma najwyższą śmiertelność na świecie w przeliczeniu na milion mieszkańców. 3 czerwca Sveriges Radio wyemitowało rozmowę z Tegnellem, w której
lekarz zgodził się z prowadzącym, że liczba ofiar w Szwecji jest zbyt wysoka.
– Gdybym wiedział o COVID-19 tyle, ile wiem dzisiaj, to strategia kraju byłaby
w pół drogi między tym, co uczyniła Szwecja, a tym, co zrobiła reszta świata. Dobrze byłoby wiedzieć dokładnie, co zamknąć, by lepiej powstrzymać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 – stwierdził epidemiolog. Dodał, że Szwecja powinna była
podjąć więcej działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa.
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ANDERS TEGNELL PRZYZNAŁ, ŻE SZWEDZKI SPOSÓB NA KORONAWIRUSA BYŁ BŁĘDNY
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na LinkedIn. Jesteśmy liderem wśród portali
o systemie ochrony zdrowia w tym serwisie

W sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24 respondentom
zadano pytanie dotyczące kontrowersji związanych z zakupieniem przez rząd sprzętu medycznego, w tym maseczek
ochronnych i respiratorów. Ankieterzy pytali, czy w związku
z tymi informacjami minister zdrowia Łukasz Szumowski
powinien zostać zdymisjonowany.
Twierdząco odpowiedziało 42 proc. osób uczestniczących w badaniu. Za pozostaniem szefa resortu na stanowisku opowiedziało się 44 proc. ankietowanych,
a 14 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Sondaż telefoniczny został przeprowadzony przez Kantar 17–18 czerwca 2020 r.
na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca osób w wieku powyżej 18 lat.

Podczas walnego zgromadzenia
Związku Pracodawców Innowacyjnych
Firm Farmaceutycznych Infarma wybrano skład zarządu na kolejną kadencję. Nową prezes Infarmy została
dyrektor generalna Takeda Pharma
w Polsce Nienke Feenstra.
PROFESOR ZAŁUSKA NOWYM REKTOREM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

4642 osoby obserwują profil „Menedżera Zdrowia”

CZY MINISTER SZUMOWSKI POWINIEN ZOSTAĆ ZDYMISJONOWANY?

NIENKE FEENSTRA
NOWYM PREZESEM
INFARMY

W tajnym i zdalnym
głosowaniu elektorów prof. Wojciech Załuska zdobył 103 gło-
sy i będzie rektorem
w kadencji 2020–2024. Wygrał z prof.
Dariuszem Matosiukiem, prorektorem
ds. nauki Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, którego kandydaturę poparło 68 głosujących.

13 435

osób obserwuje profil
„Menedżera Zdrowia”
na Facebooku
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Naczelny Sąd Lekarski zawiesił lekarzowi prawo wykonywania zawodu na
dwa lata z powodu wypowiedzi na temat szkodliwości szczepień ochronnych.
– Czy mam się zgodzić na faszyzm i mordowanie ludzi, tylko przy użyciu strzykawek, a nie komór gazowych? – pytał Hubert Czerniak, internista antyszczepionkowiec z Opoczna.
Hubert Czerniak nie będzie mógł przyjmować pacjentów, kierować ich na badania i wypisywać recept. Taką karę nałożył na niego Naczelny Sąd Lekarski za
wypowiedzi przeciwko szczepieniom – tę informację podał TVN24 i zacytował
dr. Jacka Miarkę, przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego: – Jest to
pierwszy przypadek, w którym zdecydowaliśmy się – ze względu na lata działalności i brak jakiegokolwiek umiaru w tym, co robi – na tak surowy wyrok. Do tej
pory sądy lekarskie wobec lekarzy antyszczepionkowców orzekały jedynie upomnienia i nagany. – Nie możemy się pogodzić jako środowisko lekarskie z tym,
że ktoś mówi rzeczy nieprawdziwe, jednocześnie podpierając się autorytetem
lekarza – skomentował dr Miarka. Hubert Czerniak w Internecie zapowiedział,
że wniesie kasację do Sądu Najwyższego.

razy otwarto news „Menedżera

1 645 927 Zdrowia”, w którym udostępniono
link do interaktywnej mapy z danymi
o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
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Położna na okładce brytyjskiego „Vogue’a”
Na okładce lipcowego numeru brytyjskiego magazynu
„Vogue” znalazły się bohaterki pandemii koronawirusa –
położna Rachel Millar, maszynistka londyńskiego metra
Narguis Horsford i sprzedawczyni z marketu Anisa Omar.
W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie redaktor
naczelny brytyjskiego „Vogue’a” Edward Enninful wyjaśnił, że postanowił pokazać osoby, które nieprzerwanie pracowały w czasie pandemii, aby oddać hołd ich
odwadze i poświęceniu w pomaganiu innym. Społeczeństwo zwróciło w końcu
uwagę na ludzi, którzy zwykle nie rzucają się w oczy. Ich zaangażowanie poruszyło nas. Podczas epidemii COVID-19 okazało się, że polegamy na zwykłych ludziach
i ich niezwykłej sile i życzliwości. Kobiety na okładkach reprezentują miliony ludzi
w Wielkiej Brytanii, którzy w szczytowym momencie pandemii musieli pójść do
pracy dla wspólnego dobra – stwierdził Enninful. Lipcowe wydanie miesięcznika
jest w sprzedaży od 5 czerwca.

Fot. PAP/EPA.

PROFESOR KLENCKI, DYREKTOR CEM, ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ

Profesor Mariusz Klencki zrezygnował z funkcji dyrektora
Centrum Egzaminów Medycznych. Powód? Przez lata funkcjonowania CEM kolejni ministrowie (zdrowia) traktowali
egzaminy dla lekarzy jako niezwykle ważny element kształcenia, walnie przyczyniający się do utrzymywania jego odpowiedniego poziomu.
W ostatnim czasie wsparcia tego brakuje. [...] W tej sytuacji uznaję, że nie jestem
w stanie dalej skutecznie realizować misji CEM – wyjaśnił prof. Klencki w liście
wysłanym do konsultantów krajowych.
Profesor Klencki stwierdził, że nie zgadza się z zapowiadanymi zmianami. Chodzi
o zapis w procedowanej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, by pytania na państwowy egzamin specjalizacyjny pochodziły z ogólnie
dostępnej bazy pytań z lat poprzednich. W moim przekonaniu odbije się to negatywnie na systemie kształcenia lekarzy, a przede wszystkim przyspieszy proces
postępującego spadku zaufania pacjentów do lekarzy – ostrzega prof. Klencki.
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LEKARZ ANTYSZCZEPIONKOWIEC BEZ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

PROFESOROWIE HAUS, LATOS-BIELEŃSKA
I WALCZAK W ZESPOLE DO SPRAW CHORÓB
RZADKICH

Powiększono zespół do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań w obszarze chorób rzadkich. Nowi członkowie to prof. Olga Haus, kierownik
Katedry Genetyki Klinicznej Collegium
Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. Anna Latos-Bieleńska, kierownik
Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, oraz prof. Mieczysław Walczak, konsultant krajowy w dziedzinie
endokrynologii i diabetologii dziecięcej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Profesorowie Haus, Latos-Bieleńska
i Walczak dołączyli do zespołu, którego przewodniczącą jest prof. Krystyna
Chrzanowska z Instytutu „Pomnika
– Centrum Zdrowia Dziecka”, krajowy koordynator projektu Orphanet,
a sekretarzem Joanna Ilarska z Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.
Członkowie: prof. Jolanta Sykut-Cegielska, konsultant krajowy w dziedzinie
pediatrii metabolicznej, prof. Anna
Kostera-Pruszczyk z Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, dr hab.
Maciej Niewada z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Socha z Instytutu „Pomnika – Centrum
Zdrowia Dziecka”, Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich,
Mirosław Zieliński z Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich
Orphan, dr Gabriela Sujkowska z Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, przedstawiciel Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji
oraz przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.
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