Czy Zyœk odejdzie?

Unijny komisarz ds. socjalnych Vladimir Spidla (na zdjêciu)
apeluje do Parlamentu Europejskiego i rz¹dów pañstw cz³onkowskich o wypracowanie kompromisu w sprawie dyrektywy
dotycz¹cej czasu pracy. Wygl¹da
jednak na to, ¿e jest to apel, którego nikt nie chce wys³uchaæ, bowiem nie ma porozumienia co do tego, ile tygodniowo
maksymalnie mo¿e pracowaæ lekarz czy stra¿ak. Nowelizacja dyrektywy dotycz¹cej czasu pracy ma ju¿ d³ug¹ historiê kolejnych szczytów i uzgodnieñ, których wspólnym
mianownikiem by³a niemo¿noœæ porozumienia siê. – Zrobiliœmy wszystko, ¿eby strony osi¹gnê³y kompromis. Uda³o siê to
w sprawach mniejszej wagi. Porozumienia nie uda³o siê jednak osi¹gn¹æ w kluczowych kwestiach dotycz¹cych klauzuli
opt-out i dy¿uru pod telefonem – skonstatowa³ komisarz. Co
dalej? Jeœli dojdzie do porozumienia, Komisja Europejska
bêdzie musia³a napisaæ nowy projekt dyrektywy, a g³ównym odpowiedzialnym bêdzie Spidla. Pytanie tylko, czy
nowy projekt bêdzie bardziej kompromisowy?

Rafa³ Zyœk (na zdjêciu), kieruj¹cy
departamentem gospodarki lekiem
w Narodowym Funduszu Zdrowia, zamierza wkrótce opuœciæ swojego pracodawcê. Niewykluczone, ¿e prezes Jacek
Paszkiewicz bêdzie mia³ k³opoty ze znalezieniem godnego nastêpcy. Szefem tego
departamentu powinien byæ raczej lekarz – ci zaœ nie pal¹ siê
do wyczerpuj¹cej pracy w Funduszu, zw³aszcza ¿e chodzi tu
o wype³nianie obowi¹zków za skromne, jak na obecne mo¿liwoœci medyków, pieni¹dze, przy jednoczesnym podejmowaniu decyzji dotycz¹cych wielkich pieniêdzy. Nara¿onym siê jest te¿ stale na pods³uchy rozmaitych s³u¿b, wietrz¹cych korupcjê.

Donald Tusk (na zdjêciu)
podsumowa³ 500 dni funkcjonowania swojego rz¹du.
By³a konferencja prasowa,
powsta³ specjalny rz¹dowy
raport Podsumowanie 500 dni
pracy rz¹du Donalda Tuska
i koalicji PO/PSL. Zamieszczono w nim specjalny rozdzia³ Modernizacja systemu
ochrony zdrowia. Premier – szczery do bólu – w przeciwieñstwie
do rozdzia³ów poœwiêconych wyliczaniu sukcesów rz¹du, tu wymienia³ jedynie pora¿ki.
Raport zaczyna siê od s³ów: Jednym z priorytetów rz¹du jest modernizacja systemu opieki zdrowotnej. Utrzymuj¹ca siê w ostatnich latach sytuacja gospodarcza pozwoli³a na znaczne zwiêkszenie œrodków przeznaczanych na ochronê zdrowia. Pomimo trafiaj¹cych do systemu dodatkowych
œrodków zad³u¿enie jednostek ochrony zdrowia nie zmniejszy³o siê jednak
w sposób znacz¹cy. Premier zacz¹³ wiêc od szczerego przyznania siê,
¿e uda³o mu siê zmarnowaæ wiêcej pieniêdzy ni¿ poprzednikom.
Raport wylicza te¿ drobne osi¹gniêcia. Na przyk³ad: w celu skrócenia okresu oczekiwania na wybrane œwiadczenia opieki zdrowotnej podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania systemu gromadzenia i udostêpniania informacji o kolejkach.
Gratulujemy.
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Dwornikowska ju¿ poza Miodow¹
Wiceminister zdrowia
Mariola Dwornikowska (na
zdjêciu) odesz³a z resortu.
Do dymisji poda³a siê z powodów osobistych. Dwornikowskiej podlega³y departamenty: bud¿etu, finansów
i inwestycji, funduszy strukturalnych i œrodków pomocowych oraz nadzoru i kontroli. Na razie raczej nie
bêdzie mia³a nastêpcy. Jej obowi¹zki rozdzielono
pomiêdzy pozosta³ych wiceministrów. Szczególnie
du¿o obowi¹zków przyby³o wiceministrowi Jakubowi Szulcowi. Nic dziwnego – jest ekonomist¹.

Nowy prezes rodzinny
Doktor Maciej Godycki-Æwirko (na zdjêciu) zosta³
prezesem Kolegium Lekarzy
Rodzinnych. Dotychczasowy
prezes Adam Windak zosta³
wiceprezesem Kolegium. Doktor Godycki-Æwirko pracuje
w £odzi; pe³ni funkcjê wojewódzkiego konsultanta medycyny rodzinnej. Wspólnie z dwiema kole¿ankami po fachu zapewnia pomoc
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ponad
4 tys. pacjentów. Jest te¿ kierownikiem Zak³adu Medycyny Rodzinnej i Medycyny Spo³ecznoœci Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
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Tusk szczery do bólu
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Spidla bêdzie pisa³
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Lekarze s¹ bardzo nieufni wobec Macieja
Grabowskiego (na zdjêciu), wiceministra finansów, który nadzoruje prace analizuj¹ce, czy lekarze w prywatnych praktykach nie powinni mieæ
zainstalowanych kas fiskalnych. Obecnie us³ugi
ochrony zdrowia do koñca 2009 r. s¹ zwolnione
z ewidencji za pomoc¹ kas fiskalnych. Niewykluczone, ¿e analizy wyka¿¹, i¿ kas fiskalnych jednak nie bêdzie mo¿na zainstalowaæ w gabinetach, poniewa¿ w ca³ej Unii Europejskiej us³ugi zdrowotne nie podlegaj¹ opodatkowaniu VAT. Poza tym kasy najlepiej sprawdzaj¹ siê
tam, gdzie sprzedaje siê us³ugi masowo, np. w kioskach, sklepach itd.
To nie pierwsze podejœcie rz¹dz¹cych do za³o¿enia lekarzom kas fiskalnych. Bardzo liczy³ na tak¹ mo¿liwoœæ rz¹d PiS w okresie strajków
lekarskich. Na pogró¿kach siê skoñczy³o…

Kilkowska w Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych
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Marek Twardowski wci¹¿ przy mar¿ach
Wiceminister zdrowia Marek Twardowski (na zdjê-ciu) by³ gor¹cym orêdownikiem wprowadzenia sztywnych mar¿ na leki. Jednak kierownictwo resortu uzna³o,
¿e projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego musi
byæ poddany kolejnym konsultacjom zewnêtrznym.
W zwi¹zku z tym powo³any zostanie nowy zespó³, który
ponownie przeanalizuje mo¿liwe rozwi¹zania. – Do koñca
czerwca przedstawiony zostanie nowy dokument – mówi Twardowski. T³umaczy,
¿e resort chce, by projekt by³ skonsultowany przez mo¿liwie jak najwiêksz¹
liczbê ekspertów.

Od dymisji Leszka Borkowskiego z Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Œrodków Biobójczych obowi¹zki
szefa tego Urzêdu pe³ni Joanna Kilkowska (na zdjêciu).
Jeszcze trochê tam porz¹dzi, bo dopiero teraz
w kierownictwie resortu zdrowia zapad³y ustalenia, by opracowaæ kryteria konkursu, wy³oniæ
komisjê konkursow¹ i og³osiæ konkurs na to stanowisko. – Urz¹d pracuje normalnie – podkreœla
wiceminister Marek Twardowski. Doda³, ¿e
konkurs jest niezbêdny m.in. z uwagi na obowi¹zywanie ustawy o s³u¿bie cywilnej. Urz¹d
Rejestracji Produktów Leczniczych potrzebuje
nie tylko nowego prezesa. Od wrzeœnia jest wakat na stanowisku monitora badañ klinicznych.
Chêtnych na tê – stosunkowo nisko op³acan¹,
a jednoczeœnie wymagaj¹c¹ specjalistycznej wiedzy – posadê wci¹¿ nie ma.

fot. Medicover

Kielar i Jaworski awansuj¹
Szpital Medicover mianuje kolejnych kierowników oddzia³ów. Docent dr hab. n. med. Maciej Kielar
(na zdjêciu) pokieruje Klinik¹ Chirurgii, szefem centrum diagnostycznego szpitala zosta³ zaœ dr n. med. Maciej
Jaworski. Klinika Chirurgii obejmie m.in. chirurgiê ogóln¹, ortopediê, urologiê, otolaryngologiê, chirurgiê naczyniow¹ oraz chirurgiê szczêkow¹. Kierowane przez dr. Macieja Jaworskiego Centrum Diagnostyczne Szpitala Medicover ma nowoczesne pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii,
radiologii konwencjonalnej oraz wieloprofilow¹ pracowniê ultrasonografii, a w przysz³oœci powstanie równie¿ pracownia naczyniowa. Doktor n. med. Maciej Jaworski jest wyk³adowc¹ i konsultantem II Zak³adu Radiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a tak¿e uznanym autorytetem w dziedzinie diagnostyki dopplerowskiej, neuroradiologii zabiegowej i radiodiagnostyki. Maciej Kielar to tak¿e wyk³adowca WUM. Jest jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
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Autor bestselleru Inteligencja emocjonalna David Goleman (na zdjêciu) zosta³ jednym z piêciu patronów 40-osobowej Narodowej Rady Przywództwa
dla brytyjskiego NHS. Powo³anie Rady to jedno ze zobowi¹zañ, jakie przyj¹³ na siebie brytyjski rz¹d w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej
na Wyspach. Brytyjczycy doszli do wniosku, ¿e aby poprawiæ powszechnie krytykowan¹ s³u¿bê zdrowia, nale¿y zmieniæ podstawy i sposób zarz¹dzania NHS – instytucji, która
rozdziela pieni¹dze i organizuje opiekê medyczn¹. – Przywództwo jest kluczowe dla wielkiej zmiany, która doprowadzi
do polepszenia opieki zdrowotnej dla naszych pacjentów. Dobre
przywództwo, ogniskuj¹ce siê na poprawie us³ug dla pacjentów,
pozwoli na gruntown¹ reformê NHS – powiedzia³ szef tej instytucji David Nicholson. Rada jest podzielona na kilka
sekcji, które bêd¹ siê zajmowa³y poszczególnymi zadaniami, np. promowaniem takich liderów zespo³ów w NHS,
którzy najlepiej znaj¹ potrzeby lokalnych spo³ecznoœci. Patroni, wœród których znalaz³ siê tak¿e admira³ sir Adrian Jones, by³y dowódca marynarki wojennej Jej Królewskiej
Moœci, maj¹ konsultowaæ poczynania Rady, korzystaj¹c ze
swojego bogatego doœwiadczenia.

Maciej Grabowski na kasach
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Goleman bêdzie doradza³
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