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Tomasz Pietrzyk/AG

Szczepienia przeciwko COVID-19 mają być dobrowolne,
a badania sondażowe pokazują, że ok. 50 proc. Polaków
deklaruje, że nie zamierza się zaszczepić. Co można
zrobić, żeby zachęcić do szczepień? Prof. dr hab. n. med.
Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”
namawia, by edukować i uświadamiać, budując w ten sposób zaufanie
społeczne. Mówi też o „łagodnym przymusie prowadzącym do radosnego
entuzjazmu”. – Przynajmniej w niektórych grupach szczepienia powinny być
obowiązkowe. Przede wszystkim wśród pracowników ochrony zdrowia, dzięki
czemu ten system będzie mógł sprawnie funkcjonować. A do tego także wśród
osób starszych i – bez względu na wiek – obciążonych dodatkowymi chorobami – mówi prof. Jarosław Drobnik. Ekspert zwraca też uwagę na to, że
większości Polaków się wydaje, że należy im się bezpłatne leczenie, bo płacą
podatki. – Ale nie bierze się pod uwagę, że czasem nasze zachowania istotnie
obciążają system. Dlatego uważam, że jeżeli można się zabezpieczyć, tak jak
w tym wypadku szczepionką, a ktoś nie chce tego zrobić, to powinien ponosić
odpowiedzialność finansową za swoje ewentualne leczenie – podsumowuje.

Krystian Maj/KPRM

RADOSŁAW SIERPIŃSKI ZADBA O ROZWÓJ BIOTECHNOLOGII

Premier Mateusz Morawiecki powierzył funkcję pełnomocnika
prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych
dr. n. med. Radosławowi Sierpińskiemu, p.o. prezesowi Agencji
Badań Medycznych. Do jego nowych zadań będzie należeć przede wszystkim
monitorowanie działań w zakresie realizacji projektu utworzenia polskiego hubu
biotechnologicznego oraz utworzenia Narodowego Frakcjonatora Osocza.

Szczepienia przeciwko
COVID-19 będą mogli
wykonywać lekarze,
felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, ale
także higienistki szkolne mające kwalifikacje do wykonywania szczepień
– wynika z projektu rozporządzenia
ministra zdrowia. Czytamy w nim, że
„wprowadzenie sposobności szczepienia przeciwko COVID-19 przez osoby
wskazane w projekcie rozporządzenia
ma zwiększyć możliwości przeprowadzenia szczepień z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa pacjenta”.
O ilu higienistkach mowa? Tego nie
wiadomo, bo w ocenie skutków regulacji, w miejscu, gdzie podaje się liczbę
pracowników medycznych, zapisano:
„Higienistki szkolne – brak danych”.
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Rada Ministrów rozporządzeniem z 8 grudnia ustanowiła pełnomocnika rządu do
spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2. Został nim szef
kancelarii premiera Michał Dworczyk.
Zgodnie z tym dokumentem do zadań
pełnomocnika należą:
– analiza obowiązujących przepisów
prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych,
– przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu wdrożenia
narodowego programu szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
– koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego
programu szczepień przeciwko wiru
sowi SARS-CoV-2,
– przygotowanie propozycji nowych
rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
W rozporządzeniu zapisano także, że
wszelkie organy administracji rządowej są obowiązane do udzielania pomocy pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji
i dokumentów, a samorządy muszą
z nim współpracować.

razy otwarto news „Menedżera
1 712 429 Zdrowia”, w którym udostępniliśmy
link do interaktywnej mapy z danymi
o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
WYMIANA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH
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HIGIENISTKA TEŻ ZASZCZEPI PRZECIW
COVID-19?

ZA NARÓD
Dawid Zuchowicz/AG

Prof. Jarosław Drobnik: Nie zaszczepisz się
– płać za leczenie

MICHAŁ DWORCZYK – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powołał
czworo nowych konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia – wszyscy są specjalistami
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
– w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej – prof. dr hab. Ewa Bień z Katedry i Kliniki
Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
– w dziedzinie medycyny sądowej – dr hab. Michał Kaliszan, kierownik Katedry
i Zakładu Medycyny Sądowej,
– w dziedzinie medycyny ratunkowej – dr Tomasz Łopaciński z Katedry i Kliniki
Medycyny Ratunkowej,
– w dziedzinie endokrynologii – prof. dr hab. Krzysztof Sworczak, kierownik
Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych.
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Senat

Adam Stępień/AG

Jarosław Pinkas odchodzi z Głównego
Inspektoratu Sanitarnego

W DORADCACH SIŁA SENACKIEJ KOMISJI
ZDROWIA
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osób obserwuje
profil „Menedżera
Zdrowia” na LinkedIn –
jesteśmy liderem wśród
portali o systemie ochrony
zdrowia w tym serwisie
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Sławomir Kamiński/AG

PRACA W MINISTERSTWIE TO ZASZCZYT, ALE…

Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała na Twitterze o swojej rezygnacji z funkcji sekretarza stanu, którą pełniła od 2017 r.
Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem
i zaszczytem – napisała była wiceminister. Podkreśliła, że nie jest to
całkowita rezygnacja z aktywności w życiu publicznym. Józefa Szczurek-Żelazko
pozostaje posłem.
Czym zajmowała się w resorcie? Józefa Szczurek-Żelazko była członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego i Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Koordynowała
Departament Dialogu Społecznego, Departament Kwalifikacji Medycznych
i Nauki oraz Departament Pielęgniarek i Położnych, a także nadzorowała działalność Agencji Badań Medycznych, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i uczelni
medycznych.
BIEDNA POLSKA
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– Uznaliśmy, że wsparcie się zespołem wybitnych ekspertów, fachowców
z dziedziny medycyny, organizacji
ochrony zdrowia, ekonomii i nauk społecznych będzie dla Komisji Zdrowia
niezwykle pomocne – powiedział marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki
podczas prezentowania Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu.
Marszałek Grodzki, w obecności przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu
Beaty Małeckiej-Libery, wręczył akty
powołania członkom zespołu. Są to:
– prof. Jerzy Duszyński,
– prof. Zbigniew Gaciong,
– dr hab. Christoph Sowada,
– dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun,
– prof. Bolesław Samoliński,
– prof. Robert Flisiak,
– prof. Cezary Szczylik,
– Maciej Bogucki,
– Marcin Pakulski,
– Michał Czarnuch,
– Hanna Majszczyk,
– Artur Białoszewski,
– Mariola Dwornikowska-Dąbrowska,
– prof. Teresa Jackowska,
– Władysław Perchaluk.
Czym zajmie się nowa grupa? Po
pierwsze – przeanalizuje projekt strategii szczepień przeciwko koronawirusowi, którą opracował rząd.

Jarosław Pinkas z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację z pełnienia funkcji głównego inspektora sanitarnego.
Jego rezygnację przyjął premier Mateusz Morawiecki –
poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.
Jednocześnie podziękował inspektorowi za pracę – Jarosława Pinkasa powołano na stanowisko głównego inspektora sanitarnego
w sierpniu 2018 r.
Składamy panu Pinkasowi ogromne podziękowanie za dotychczasową pracę
w niezwykle wymagającym okresie pandemii – napisał Müller i zapowiedział,
że jego obowiązki będzie wykonywać Krzysztof Saczka, który do tej pory
był zastępcą szefa GIS.

Wydatki na zdrowie per capita w 2019 r. wyniosły w Polsce 1511 euro, a średnia europejska to powyżej 2572
euro – wynika z „Health at a Glance 2020”. OECD pogrupowała kraje w trzech kategoriach – Polska znalazła
się w grupie wydającej najmniej, czyli poniżej 1700 euro.
Z nami są m.in. Słowacja (1595 euro), Węgry (1506),
Rumunia (1292), Łotwa (1337), Turcja (906) i Albania (659). W grupie średniej
– z wydatkami 1700–3500 euro – znalazły się Czechy (2323), a także Litwa
(1788) i Estonia (1748). Trzecia grupa to państwa wydające na osobę więcej niż
3500 euro. Numerem jeden jest Szwajcaria (5241), dwa – Norwegia (4505), a na
trzecim miejscu są Niemcy (4505).
Z raportu „Health at a Glance 2020” wynika, że wydatki na zdrowie w Polsce w latach 2013–2019 zwiększały się o 4 proc. rocznie. Rumunia zwiększyła je o 7,8 proc.,
Łotwa – 6,5 proc., Litwa – 6,3 proc., Bułgaria – 6,2 proc., a Estonia – 5,9 proc.
W 2019 r. kraje Unii Europejskiej przeznaczały średnio 8,3 proc. PKB na opiekę
zdrowotną – jedna czwarta wszystkich państw członkowskich wydała co najmniej 10 proc. PKB na zdrowie. Najwięcej z krajów unijnych Niemcy (11,7 proc.)
i Francja (11,2 proc.), najmniej Rumunia (5,7 proc.), Polska (6,2 proc.) i Łotwa
(6,3 proc.).
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