Rudziński przełamuje
zmowę milczenia

Krzysztof Kordel został rzecznikiem praw lekarzy. – Będę
pomagać lekarzom, których indywidualne prawa są naruszane,
np. padają ofiarami niesprawiedliwych oskarżeń mediów czy agresji pacjentów
– zapowiada.
Dotychczas Kordel był szefem samorządu
medycznego w Poznaniu. Nowa instytucja, na
której czele stanął, to odpowiedź na powołanie
rzecznika praw pacjenta i dotychczasową aktywność rzecznika praw obywatelskich w dziedzinie
ochrony zdrowia. Władze Naczelnej Izby Lekarskiej i środowisko medyczne skarżyły się, że
interesy lekarzy nie są bronione i chronione
przez nikogo. Tymczasem to właśnie lekarze
często są ofiarami agresji pacjentów. Naczelna
Izba Lekarska szacuje, że ofiarami agresji ze
strony pacjentów lub ich bliskich pada ok. 50
proc. lekarzy.

– Rocznie w mojej klinice dokonujemy aborcji u 350 Polek – poinformował media Janusz Rudziński, polski ginekolog z niemieckiej
kliniki w Prenzlau. Przełamał
tym samym zmowę milczenia środowiska lekarskiego na temat turystyki aborcyjnej kobiet. Rudziński
uważa, że liczba aborcji Polek w jego klinice wzrośnie w tym roku do 600. Po oświadczeniu Rudzińskiego do dokonywania setek aborcji u Polek przyznały się kliniki z Wielkiej Brytanii i Austrii.
Oświadczenie Rudzińskiego wywołało polityczną
burzę. W Polsce w teorii obowiązuje zakaz dokonywania aborcji „na żądanie”. W praktyce zakaz ten
bardzo łatwo obejść, wyjeżdżając do dowolnego kraju sąsiadującego z Polską. Przeciwnicy obecnego
prawa aborcyjnego argumentują, że jest ono przejawem hipokryzji, bo zapis w praktyce pozostaje martwy i nie jest przestrzegany. Powoduje jedynie
dodatkowy stres u kobiet i dodatkową patologię:
„turystykę aborcyjną”.

Starak obchodzi
jubileusz
Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej
Polpharma SA, obchodził
jubileusz 75-lecia. Nie
własny, a swojej firmy ze
Starogardu Gdańskiego. Polpharma powstała
w 1935 r. jako przedsięwzięcie prywatne, po
wojnie została znacjonalizowana, a w roku
2000 ponownie sprywatyzowana przy udziale wyłącznie polskiego kapitału. Gala z okazji urodzin firmy odbyła się w Warszawie
w Filharmonii Narodowej. – Kupno zakładów
to największe w moim życiu wyzwanie, ale też szybko się okazało, że jest to moja największa pasja –
mówił w swoim wystąpieniu Jerzy Starak.
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Kieszkowska-Grudny
pokieruje Otwockiem

Anna Kieszkowska-Grudny została
dyrektorem otwartego we wrześniu
prywatnego szpitala – Europejskiego
Centrum Zdrowia Otwock im. Fryderyka Chopina. ECZ Otwock to pierwszy
w Polsce wielospecjalistyczny szpital prywatny z rozszerzoną specjalnością onkologiczno-kardiologiczną. Ośrodek
wyposażony jest w najnowocześniejszy w Polsce sprzęt do
diagnostyki obrazowej. Świadczy usługi medyczne zarówno
w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie. – Nawet
u około 60–70 proc. chorych poddawanych chemioterapii mogą
wystąpić powikłania kardiologiczne, dlatego zdecydowaliśmy się
postawić na te oddziały – mówi Anna Kieszkowska-Grudny,
dyrektor szpitala. Inwestorem i właścicielem placówki
są m.in. Sensor Cliniq Sp. z o.o. oraz Ibis Medical Sp. z o.o.

Schechter otwiera centrum badań klinicznych
Po ubiegłorocznym połączeniu koncernów farmaceutycznych Merck i Schering-Plough
firma zdecydowała się otworzyć w Polsce centrum zarządzania danymi z badań klinicznych.
– Już rozpoczęliśmy rekrutację na kluczowe stanowiska do centrum przetwarzania danych z badań klinicznych, które rusza w Warszawie – mówi Adam Schechter, wiceprezes MSD. Centrum będzie
koordynować badania kliniczne MSD w całej Europie. Podobne centra koncern, który prowadzi badania kliniczne na 100 tys. osób, ma dziś tylko w Kolumbii (obsługuje obie Ameryki) i Chinach (na resztę świata).
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Rzecznik
Krzysztof Kordel
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Naczelna Izba Lekarska
wezwała Ministerstwo Zdrowia do zapłaty zaległości sięgających ponad 3,4 mln zł.
– Jeżeli pieniądze nie zostaną
przekazane, wystąpimy na drogę sądową – zapowiada
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej
Hamankiewicz. Dodał, że zobowiązania finansowe resortu zdrowia wobec NIL dotyczą lat
2007–2009. Są one związane z kosztami wykonywania zadań przejętych przez samorząd lekarski od administracji państwowej. Ministerstwo
ma siedem dni od daty otrzymania wezwania na
wypłatę pieniędzy wraz z odsetkami. Jeżeli tego
nie zrobi, sprawa zostanie przekazana do sądu.

Jarosław J. Fedorowski, prezes Europejskiego
Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych, został
reprezentantem Polski na
posiedzeniu Rady Gubernatorów European Hospital and Healthcare Federation (HOPE).
Jest to organizacja współpracująca ściśle
z agendami Unii Europejskiej. Została założona w 1966 r., a jej siedziba znajduje się
w Brukseli. W Radzie Gubernatorów
uczestniczą przedstawiciele wszystkich
państw Unii, dotychczas z wyjątkiem Polski. – Będę działał na rzecz aktywnego reprezentowania interesów wszystkich podmiotów z naszego kraju – zapowiada Fedorowski.
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Krauze sprzedaje Bioton

Dyrektor szpitala
na prezydenta

Być może pod koniec 2010 r.
mieszkańcy Leszna lub Konina pożegnają się z papierowymi receptami na
leki. Ma je zastąpić pilotażowy system recept elektronicznych – zapowiada Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(CSIOZ). Jest to rozwiązanie, które ma wyeliminować
z obrotu aptecznego tradycyjne, papierowe recepty
wypisywane przez lekarzy. System ma być elektroniczną platformą usprawniającą handel lekami. Każdy
pacjent odwiedzający gabinet lekarski otrzyma rodzaj
elektronicznej karty z chipem, w którym zostaną zarejestrowane wszystkie dane dotyczące przepisanego
przez medyka specyfiku. W chwili oddawania tego
numeru „Menedżera Zdrowia” do druku nie było jeszcze wiadomo, w którym z wielkopolskich miast – Lesznie czy Koninie – przeprowadzony zostanie test nowego systemu.
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Ryszard Krauze sprzedaje swój Bioton. Z farmaceutycznym gigantem Actavis podpisał
warunkową umowę o odsprzedaniu jej części udziałów w jednej ze spółek zależnych: Bio Partners. Obie firmy zadeklarowały, że to „na początek”, co oznacza, że możliwa jest seria transakcji, po której Actavis przejmie kontrolę nad całym Biotonem. Islandczycy, którzy do tej pory
zajmowali się wyłącznie produkcją i sprzedażą leków generycznych, chcą wejść w bardziej
dochodowy segment leków biotechnologicznych i biorównoważnych. Strony umowy nie podały finansowych warunków transakcji.

Pilotaż Sikorskiego
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Fedorowski w Radzie
Gubernatorów
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Hamankiewicz
kontra Kopacz

Dla Anny Czech stanowisko dyrektora Szpitala
Wojewódzkiego im. św.
Łukasza w Tarnowie stało
się przepustką do świata
wielkiej polityki. Została uznana przez PiS
za oficjalnego kandydata na prezydenta miasta Tarnowa. W partyjnych prawyborach
pokonała posła PiS Jacka Pilcha. – Bo znała
miejscowe, nie warszawskie układy i dobrze prowadziła szpital – argumentowali tarnowscy
działacze PiS.
PiS cieszy się w Tarnowie ogromną popularnością, Anna Czech jest faworytem
w wyborczym wyścigu o fotel prezydenta
miasta.
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