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Barack jak Donald?
Obrady naszego bia³ego szczytu da³y niewiele. Zobaczymy, jak godzenie ognia z wod¹ uda siê Amerykanom. Za oceanem zaczyna dominowaæ temat ochrony zdrowia. Prezydent Barack Obama – jak zgryŸliwie napisa³ Time – namaœci³ siê na g³ównego mediatora rozmów szczytu poœwiêconego reformie niedoskona³ego systemu, który pozostawia 1/3 ludnoœci poza ubezpieczeniem zdrowotnym, a ponadto ma
olbrzymi¹ grupê osób niedoubezpieczonych, które nie mog¹ liczyæ na pomoc w razie powa¿nej przypad³oœci. – Ci, których celem jest blokowanie reformy za wszelk¹ cenê, nie utrzymaj¹ siê przy tym stole – ostrzeg³
prezydent, nawi¹zuj¹c do niemo¿noœci osi¹gniêcia konsensusu, kiedy Hillary Clinton usi³owa³a przeforsowaæ swój plan reformy w latach 90. Podkreœli³, ¿e rozmowy nie maj¹ na celu zachowania status quo. Tygodnik Time uzna³, ¿e sukcesem jednak by³o ju¿ to, i¿ przy jednym stole w Bia³ym Domu podczas owego szczytu zasiedli wszyscy gracze – pracownicy medyczni, ubezpieczyciele, przedstawiciele œwiadczeniodawców i politycy z obu
stron. Nie by³o to ostatnie spotkanie. Tymczasem koñcz¹ siê rozmowy tzw. Gangu Dziewiêciu – grupy senatorów zarówno ze strony republikanów, jak i demokratów – na temat reformy. Gang Dziewiêciu ma twardy orzech do zgryzienia – jak znaleŸæ bilion dolarów na nowy system i w jaki sposób po³¹czyæ publiczne z niepublicznym. Projekty ustaw to ju¿ drobnostka.

Balicki pod pr¹d przekszta³ceñ

fot. Jakub Ostalowski / Fotorzepa

fot. Marek Lapis

Ekspert ds. zdrowia
publicznego dr Adam
Kozierkiewicz (na zdjêciu) wraca do Polski.
Nadal jednak bêdzie
zwi¹zany z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w którego siedzibie w Luksemburgu ostatnio pracowa³.
Od 1 kwietnia bêdzie nadzorowa³ projekty
wspólne EBI i Komisji Europejskiej zwi¹zane z technikami elektronicznymi, tj. e-zdrowie oraz nowe dowody osobiste z wkomponowanym chipem. Adam Kozierkiewicz jest
doktorem nauk medycznych.

Marek Balicki (na zdjêciu) kiedyœ promowa³ spó³ki
u¿ytecznoœci publicznej. Nie uda³o siê. Teraz, w obliczu zagro¿enia reform¹ wiceprezydenta Warszawy Jaros³awa
Kochaniaka (zagro¿enia – bowiem jest jej przeciwny) – postanowi³ wyjœæ przed szereg i zaproponowa³ przekszta³cenie
Szpitala Wolskiego w Warszawie, którego jest dyrektorem
– w przedsiêbiorstwo spo³eczne. W³aœcicielem maj¹tku nadal mia³oby pozostawaæ miasto. Utworzona zosta³aby spó³ka z o.o., z 1000 udzia³ów po 50 z³ ka¿dy, zaœ pracownicy mogliby je wykupiæ. Jednak jedna osoba nie mog³aby mieæ
wiêcej ni¿ cztery udzia³y. Nie mia³yby one wartoœci rynkowej, a jedynie si³ê g³osu. Pracownicy wybieraliby zarz¹d i decydowali o strategii rozwoju placówki.
Nie by³oby dywidendy, zaœ przedsiêbiorstwo mia³oby mieæ charakter non for
profit. Balicki podkreœla³, ¿e to demokratyczne przedsiêwziêcie zalecane jest
w Strategii Lizboñskiej. Deklaracje popieraj¹ce takie rozwi¹zanie podpisa³o
ju¿ 88 proc. pracowników. Kochaniakowi, który chce Szpital Wolski po³¹czyæ
ze Szpitalem Bielañskim, propozycja Balickiego nie przypad³a do gustu.

fot. Archiwum

Kozierkiewicz do ojczyzny

Gryglewicz ju¿ nie
w reumatologii

Tiddens-Engwirda ponownie wiceprezesem

Jerzy Gryglewicz (na zdjêciu) zrezygnowa³ z funkcji zastêpcy dyrektora ds. medycznych Instytutu Reumatologii
w Warszawie. Podczas pracy
w tej placówce doprowadzi³
do stworzenia systemu informatycznego specjalnie do kwalifikowania chorych do terapii inicjuj¹cej w chorobach reumatycznych. Próbowa³ te¿
uporz¹dkowæ procedury dotycz¹ce badañ klinicznych w tym szpitalu. Gryglewicz jest z wykszta³cenia lekarzem anestezjologiem. Pracowa³
w Departamencie Gospodarki Lekiem w Narodowym Funduszu Zdrowia, kiedy prezesem tej
instytucji by³ Jerzy Miller.

Lisette Tiddens-Engwirda (na zdjêciu) zosta³a ponownie wybrana na stanowisko wiceprezesa
European Medicines Agency (EMEA – Europejskiej Agencji Leków). W zarz¹dzie EMEA reprezentuje organizacje pacjentów i profesjonalistów medycznych. Europejska Agencja Leków
przywi¹zuje coraz wiêksz¹ wagê do g³osu tych
œrodowisk. W zwi¹zku z tym w kwietniu ruszy
pilota¿, w trakcie którego przedstawiciele organizacji pacjentów i konsumentów dzia³aj¹cych w ochronie zdrowia bêd¹
brali udzia³ w posiedzeniach grupy ekspertów zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem zarejestrowanych leków. Na podstawie pilota¿u EMEA
opracuje strategiê d³ugofalowej œciœlejszej wspó³pracy z takimi organizacjami. Lisette Tiddens-Engwirda jest sekretarzem generalnym CPME
– Sta³ego Komitetu Europejskich Lekarzy – zrzeszaj¹cego organizacje
lekarskie w UE. Z wykszta³cenia jest prawniczk¹.
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Profesor Jacek Zaremba (na zdjêciu) z Zak³adu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie zosta³ nowym cz³onkiem Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych. Zast¹pi³ prof. Janusza Limona, który z³o¿y³
rezygnacjê z uwagi na liczne obowi¹zki i sprawy
rodzinne.
Profesor Jacek Zaremba to lekarz oddany promowaniu idei badañ
prenatalnych. Wielokrotnie podkreœla³, ¿e nie mo¿na ograniczaæ
dostêpu do nich, poniewa¿ przyszli rodzice maj¹ prawo wiedzieæ, czy
ich dziecko jest zdrowe, a ponadto w wielu przypadkach daj¹ one mo¿liwoœæ podjêcia wczesnej interwencji.
Do tej pory swojego przedstawiciela do Rady Konsultacyjnej nie
zg³osi³a Naczelna Rada Aptekarska.

Radziwi³³ na salonach

fot. PAP/EPA

Dashley nie, Sebelius – tak!
Barack Obama mianowa³ Kathleen Sebelius (na zdjêciu) na stanowisko ministra zdrowia i opieki spo³ecznej USA
(U.S. Department of Health and Human
Services). Zast¹pi³a Toma Dashleya, z którym demokraci wi¹zali wielkie nadzieje,
jeœli chodzi o przeprowadzenie reformy.
Jednak okaza³o siê, Dashley ma niezbyt czyst¹ historiê rozliczania siê
z podatków. Nowa minister ma 61 lat, wczeœniej by³a gubernatorem
stanu Kansas, jednym z najbardziej popularnych gubernatorów w Stanach: chwalon¹ za uruchomienie licznych programów spo³ecznych
i zlikwidowanie wielomiliardowego d³ugu swojego stanu. Sebelius dorasta³a w katolickiej rodzinie, ukoñczy³a katolick¹ szko³ê œredni¹ i katolicki Trinity Washington University w Waszyngtonie. Jest jednak
zwolenniczk¹ prawa do aborcji, co powoduje, ¿e pozostaje w ostrym
konflikcie ze œrodowiskami religijnymi w USA. Jest mê¿atk¹ i ma
dwóch synów.

Konstanty Radziwi³³, (na
zdjêciu) prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej, zosta³ prezydentem elektem Sta³ego
Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME – Comité
Permanent des Medecins
Européens). Wybory na to
stanowisko wygra³ jednog³oœnie. Funkcjê obejmie w kadencji 2010–2011. Po raz pierwszy
Polak obejmie to najwy¿sze stanowisko w najwiêkszej unijnej instytucji lekarskiej, skupiaj¹cej organizacje reprezentuj¹ce lekarzy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Celem
Komitetu jest promowanie standardów kszta³cenia medycznego i praktyki lekarskiej, popieranie swobodnego przep³ywu lekarzy pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi UE, reprezentowanie zawodu medycznego przed instytucjami europejskimi. Gratulujemy!

fot. archiwum Euromedic

Kowalski pionierem
Miêdzynarodowy koncern medyczny Euromedic Onkoterapia, kierowany w Polsce przez dr. Macieja Kowalskiego (na zdjêciu) otworzy³ pierwsze w Polsce prywatne centrum radioterapii w Wa³brzychu. Z pewnoœci¹ nie bêdzie ono narzekaæ na brak pacjentów, bowiem – wg Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
– w Polsce brakuje co najmniej 10 oœrodków radioterapii, zaœ co czwarta istniej¹ca placówka dysponuje sprzêtem technologicznie przestarza³ym, eksploatowanym d³u¿ej ni¿ 10 lat. Nowy wa³brzyski oœrodek mo¿e przyj¹æ rocznie ponad 2 tys. pacjentów. Bezp³atnie – bowiem Euromedic Onkoterapia ma kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. – Centrum w Wa³brzychu jest pierwszym i na pewno nie ostatnim oœrodkiem – w planie mamy otwarcie kolejnych centrów onkoterapii – powiedzia³ dr Maciej Kowalski.
Wa³brzyskie centrum powsta³o w ci¹gu 10 miesiêcy, a inwestycja kosztowa³a ok. 55 mln z³. Miêdzynarodowy koncern medyczny Euromedic jest obecny na polskim rynku od 9 lat. W 15 krajach Europy zarz¹dza sieci¹ 176 centrów medycznych.
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Kilka miesiêcy temu minister zdrowia Ewa Kopacz podczas któregoœ ze œniadañ prasowych da³a do zrozumienia,
¿e nie jest zadowolona z prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Œrodków Biobójczych Leszka Borkowskiego (na zdjêciu).
Okaza³o siê, ¿e nadarzy³a siê okazja do jego odwo³ania. Ponoæ pojecha³ na koszt jednej z firm farmaceutycznych do Chin. Nie doœæ tego, zawiadomi³
ABW o swoich podejrzeniach o nieczystych uk³adach miêdzy inn¹ firm¹ – Servier, której Urz¹d
odmówi³ ponownej rejestracji jednego z leków
– a PSL. Wiceminister zdrowia Marek Twardowski powiedzia³, ¿e Borkowski zosta³ odwo³any
w zwi¹zku z dochodzeniem, jakie w jego sprawie
(ale nie przeciwko) prowadzi prokuratura, a dotycz¹cej przyjêcia korzyœci maj¹tkowej.

Agent Zaremba

menedżer zdrowia

7

fot. Archiwum

fot. PAP/Andrzej Rybczyñski

Hak na Borkowskiego

