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Szepietowski wiceprezydentem
Profesor Jacek Szepietowski
(na zdjêciu) z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Akademii Medycznej we Wroc³awiu
zosta³ wiceprezydentem International
Society of Dermatology. Wybory odby³y siê w Pradze podczas 10. Kongresu Miêdzynarodowego Towarzystwa Dermatologicznego. Szepietowski jest tak¿e prezesem
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Wiceprezydent elekt jest profesorem Akademii Medycznej im. Piastów Œl¹skich. Jego credo ¿yciowe: gdybym
nie by³ lekarzem, stara³bym siê nim zostaæ.

Dymisja
KuŸniar-Jab³czyñskiej
Nie ma pieniêdzy – lec¹ g³owy. Jacek
Paszkiewicz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, odwo³a³ Barbarê KuŸniar-Jab³czyñsk¹ (na zdjêciu) ze stanowiska dyrektora Podkarpackiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ. Wed³ug podkarpackich polityków PO,
powodem dymisji by³o to, ¿e KuŸniar-Jab³czyñska g³oœno domaga³a siê zwiêkszenia œrodków na leczenie pacjentów z Podkarpacia. Politycy nieoficjalnie zapowiadali, ¿e bêd¹ namawiaæ
premiera do tego, by zdymisjonowa³ Jacka Paszkiewicza.
To kolejna dymisja w NFZ zwi¹zana z finansami. W lipcu
prezes NFZ odwo³a³ ze stanowiska dyrektora Dolnoœl¹skiego
Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ Krzysztofa Dworaka.

Olszówka odwo³any
Wojciech Olszówka (na zdjêciu), wielokrotnie nagradzany dyrektor Górnoœl¹skiego Centrum Medycznego
w Katowicach, zosta³ odwo³any po inspekcji Najwy¿szej Izby Kontroli. Olszówce zarzucono fa³szowanie dokumentacji przetargowej i nieprawid³owoœci przy prowadzeniu badañ klinicznych.
– Szpital sam kupowa³ leki do nich, choæ mia³ je kupowaæ sponsor. Nie by³o te¿ specjalnej ewidencji próbek w klinicznej aptece – wyjaœnia³ przyczyny odwo³ania rzecznik Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego.
Skutkiem kontroli NIK by³a kolejna, tym razem z NFZ. W efekcie kontroli szpital musia³ oddaæ 7 mln z³.
Za nadu¿ycia zwi¹zane z leczeniem pacjentów – 2 mln z³ i 5 mln z³ kary.
Olszówka nie zgadza siê z zarzutami. – Wysokoœæ kary i sama kara s¹ absurdalne. Szpital nie powinien zap³aciæ nawet z³otówki. Mogê
spokojnie spojrzeæ sobie w oczy – zapewnia.
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Wroc³awscy
profesorowie
– Krzysztof Simon (na zdjêciu)
i Andrzej Steciwko – zostali ponownie wybrani na szefów ogólnokrajowych organizacji. Simon przez
kolejn¹ kadencjê bêdzie prezesem Polskiego Towarzystwa
Epidemiologów i Lekarzy Chorób ZakaŸnych, a Steciwko – Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Na walnych zgromadzeniach swoich organizacji wybrani
zostali przyt³aczaj¹c¹ liczb¹ g³osów. – To zobowi¹zanie
– komentowa³ swój wybór Simon. – To wyzwanie do dalszej
ciê¿kiej pracy – mówi³ o swoim wyborze Andrzej Steciwko.
Krzysztof Simon jest profesorem w Katedrze i Klinice
Chorób ZakaŸnych, Chorób W¹troby i Nabytych Niedoborów Odpornoœciowych Akademii Medycznej we Wroc³awiu, a Andrzej Steciwko kierownikiem Katedry i Zak³adu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we
Wroc³awiu.
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Barack Obama (na zdjêciu), prezydent
USA, jest kolejnym politykiem, którego
popularnoœæ drastycznie spad³a po próbie
wprowadzenia reformy ochrony zdrowia.
Przeciwko jego planom demonstrowa³o
na ulicach milion Amerykanów! Nie chcieli oni proponowanych przez Obamê powo³ania pañstwowego p³atnika, obowi¹zkowej
sk³adki dla wszystkich, dop³at do leczenia nieubezpieczonych,
karania firm, które nie ubezpiecz¹ swoich pracowników. – To socjalizm – konstatowali demonstranci. – Chcesz socjalizmu, jedŸ
do Rosji – skandowali.
Dlaczego a¿ do Rosji? Wystarczy do Polski, gdzie podobny
plan za rz¹dów Leszka Millera wprowadzi³ w ¿ycie minister
Mariusz £apiñski. Skutki tego odczuwamy w Polsce do dziœ, co
potwierdziæ mo¿e, ¿e obawy amerykañskich demonstrantów nie
s¹ pozbawione podstaw.

Simon i Steciwko
ponownie wybrani

fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta

fot. Wikipedia

Obama zrzyna z £apiñskiego

Barbara
Wójcik-Klikiewicz
(na zdjêciu) stanê³a na czele Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na stanowisku zast¹pi³a Rafa³a
Zyœka. Stanie przed niezwykle
trudnym zadaniem – nie doœæ, ¿e
na œwiadczenia medyczne bêdzie
mniej pieniêdzy, to jeszcze jej departament bêdzie musia³
w jakiœ sposób zatamowaæ odp³yw najlepszych fachowców.
Przed tym zjawiskiem przestrzega³ jej poprzednik.
Nowa dyrektor ukoñczy³a studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Wczeœniej pracowa³a w Instytucie Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie, a nastêpnie w Mazowieckiej Kasie
Chorych i w Departamencie Gospodarki Lekami NFZ.

W³adys³aw Szkop (na zdjêciu), wspó³autor
reformy zdrowia, znów jest pos³em. W wyborach w 2007 r. w swoim okrêgu oddaæ musia³
pole jedynie Joannie Senyszyn. Gdy ta wygra³a
wiosenne wybory do Europarlamentu i objê³a
nowy mandat w Brukseli – Szkop zaj¹³ zwolnione przez ni¹ miejsce.
Szkop urodzi³ siê w Równem na Wo³yniu, po 1945 r. zmuszony
by³ wraz z rodzicami emigrowaæ do Polski. Jest lekarzem, ukoñczy³
Akademiê Medyczn¹ w Gdañsku, tam te¿ uzyska³ tytu³ doktora nauk medycznych. Pos³em zosta³ nie po raz pierwszy, wczeœniej w Sejmie przepracowa³ 3 kadencje. W najnowszej od razu po zaprzysiê¿eniu ostro zabra³ siê do dzie³a, bior¹c udzia³ w pracach nad ustaw¹
o utylizacji odpadów medycznych.

Marek Kocój (na zdjêciu), dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie, zapowiedzia³ wprowadzenie elektronicznych czytników czasu pracy i systemu
monitoringu w szpitalu. Ostro zaprotestowali przeciw temu lekarze zatrudnieni w placówce. A¿ 118 na 150 zatrudnionych medyków z³o¿y³o wypowiedzenia z pracy – ich
termin ubiega w wiêkszoœci przypadków w listopadzie.
Lekarze domagaj¹ siê odwo³ania dyrektora, za nim jednak
twardo stoj¹ w³adze samorz¹dowe. Dyrektor liczy, ¿e sytuacjê uda
siê opanowaæ na drodze dialogu, lekarze rozmawiaæ z nim nie chc¹.
Jego pomys³, by obj¹æ lekarzy elektronicznym monitoringiem, jak
dotychczas spotka³ siê ze zdecydowanym sprzeciwem œrodowiska
lekarskiego i… poparciem pacjentów.

Unia inwestuje
w Gryglewicza
Polpharma uzyska œrodki
z Unii Europejskiej na realizacjê
szeœciu swoich projektów. Wszystkie dotacje dotycz¹ Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dwa dofinansowane projekty to Business
Unit Pharma, a 4 Business Unit Chemia. £¹cznie unijna dotacja wyniesie 6,3 mln z³.
– Takie osi¹gniêcia s¹ dla nas wszystkich powodem do dumy. Jestem pewien, ¿e w przysz³oœci bêdziemy otrzymywali
kolejne fundusze – skomentowa³ W³odzimierz Gryglewicz (na zdjêciu), prezes Polpharmy.

Brzózka skuteczniejszy ni¿ Radek Sikorski
Nawi¹zanie œciœlejsze wspó³pracy z Amerykanami to cel, którego nie uda³o siê zrealizowaæ ministerstwom
spraw zagranicznych i obrony. Uda³o siê natomiast Ministerstwu Zdrowia i Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Nie bêdziemy mieæ œciœlejszej wspó³pracy wojskowej, tarcza antyrakietowa nie
powstanie. Bêdziemy œciœlej wspó³pracowaæ w dziedzinie walki z alkoholizmem. Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych podpisa³a stosowne porozumienie (list intencyjny) z Narodowym Instytutem
ds. Nadu¿ywania Alkoholu i Alkoholizmu Narodowych Instytutów Zdrowia USA. Ze strony polskiej list intencyjny podpisa³ Krzysztof Brzózka (na zdjêciu) – dyrektor Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. W uroczystoœci uczestniczy³ wiceminister zdrowia, Adam Fronczak.
Obie strony, polska i amerykañska, wyrazi³y w ten sposób intencjê zintensyfikowania wspó³pracy w zakresie biomedycznych i behawioralnych badañ nad przyczynami, konsekwencjami, zapobieganiem i leczeniem zaburzeñ zwi¹zanych z u¿ywaniem alkoholu i innymi zdrowotnymi skutkami tego szkodliwego na³ogu, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych poalkoholowego
uszkodzenia p³odu (FASD).
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Twardy jak Kocój
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Powrót Szkopa
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Chrzest bojowy Wójcik-Klikiewicz

