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Profesor Jacek Wysocki (u góry)
został wybrany na kolejną kadencję
w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Funkcję swoją będzie pełnił
w latach 2012–2016. W głosowaniu
uzyskał poparcie 191 ze 195 elektorów.
Przytłaczającą większością głosów wybory na rektora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego wygrał
prof. Janusz Moryś (u dołu). Funkcję rektora GUMed
objął w 2008 r. – obecnie sprawować ją będzie przez drugą kadencję.
Profesor Andrzej Drop, dotychczasowy prorektor
uczelni ds. klinicznych, będzie nowym rektorem lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowego rektora
wybrano także w Szczecinie: dotychczasowy prorektor
ds. nauki prof. Andrzej Ciechanowicz otrzymał 125 głosów podczas wyborów rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Głosowało 205 elektorów. Bez
zmian we Wrocławiu – na rektora Akademii Medycznej
im. Piastów Śląskich wybrano ponownie prof. Marka Ziętka. Profesor Jacek Nikliński został ponownie rektorem
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Był jedynym
kandydatem na to stanowisko.
Po wyborach dziekana jest już także Wydział Nauk
Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Stanowisko to objął ponownie prof. Wojciech Maksymowicz. Profesor Jan Styczyński jest nowym prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds.
Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Wybory trwają na uczelniach medycznych w Łodzi,
Krakowie i Katowicach.

Fedorowski organizuje
megagrupę
Do kierowanej przez Jarosława J. Fedorowskiego Polskiej
Federacji Szpitali zgłosiło się
już 70 chętnych do założenia
grupy zakupowej. Jej członkowie
mają wspólnie negocjować ceny dostaw.
– Na tym etapie uczestnicy grupy zakupowej, zarówno szpitale publiczne, jak i prywatne, nie muszą być członkami PFSz. Zgłosiło się już 70 chętnych. Do końca roku
będzie nas setka, a w perspektywie najbliższych lat chcemy zrzeszać nawet 80 proc. z 760 szpitali w Polsce. Wspólnie możemy oszczędzić nawet 8 mld zł – mówił Jarosław
J. Fedorowski, prezes PFSz i gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.
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Nowi i nowi –
starzy rektorzy
uczelni medycznych

Arłukowicz walczy
z obscenicznymi
obrazkami
Nie będzie porównań kobiecej
twarzy do pupy i innych obscenicznych quasi-ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów –
zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Swoją decyzję tłumaczy tym, że Unia Europejska nie zatwierdziła wzoru obrazków, które mają być umieszczane na paczkach
papierosów dla ostrzeżenia przed nałogiem. To także
odpowiedź na żądania, by zasadami tworzenia ostrzeżeń dla palaczy rządziła wolna amerykanka.
Nadgorliwcy w kampanii antynikotynowej potrafią na rysunku mającym zniechęcić do palenia zastąpić wizerunek twarzy dziewczyny wizerunkiem jej
pupy, otoczyć go wiankiem kobiecych włosów sczesanych w kitkę i dorysować uszy z kolczykami. Niezależnie od intencji autora – dwuznaczne, obsceniczne
i obraźliwe.

Krystyna Kozłowska, rzecznik praw pacjenta, zdecydowała się na opublikowanie katalogu pobożnych życzeń. Cytujemy za oficjalnym komunikatem:
1. Przy udzielaniu świadczeń powoływanie się na rejonizację jest niedopuszczalne.
2. Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi szczegółowych pytań dotyczących
choroby, jej przyczyn i przebiegu.
3. Ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia lub wyznaczanie godzin zapisów do
lekarza jest niezgodne z prawem.
4. Pacjent nie może być zmuszany do osobistego dokonania rejestracji.
5. Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza.
6. Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione.
7. Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.
Kto posłucha pani rzecznik?
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Kozłowska publikuje katalog pobożnych życzeń

Prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Agnieszka Pachciarz objęła
stanowisko wiceministra zdrowia, które 10 lutego opuścił Andrzej Włodarczyk. W rankingu „Rzeczpospolitej” kierowany przez Pachciarz szpital cztery razy z rzędu zajmował pierwsze
miejsce wśród szpitali niepublicznych. Zajmuje je nieprzerwanie od czasu przekształcenia w spółkę kapitałową. W 2011 r. poprawił swój wynik o 30 punktów w porównaniu z poprzednią edycją, co było możliwe m.in. dzięki
zatrudnieniu specjalistów w wielu pożądanych dziedzinach medycyny (onkologia, reumatologia, interna, medycyna ratunkowa, ginekologia). Nowa wiceminister zdrowia jest z wykształcenia radcą prawnym, specjalizuje się
w prawie medycznym.

Kandydatem Waszyngtonu na nowego szefa Banku Światowego jest ekspert od ochrony zdrowia,
Jim Yong Kim. Nominację Kima ogłosił prezydent Barack Obama. Urodzony w Seulu
Kim jest lekarzem z wykształcenia i znaną
osobistością w światowych kręgach medycznych i rozwojowych. Jest współzałożycielem
globalnej organizacji Partnerzy w Zdrowiu, był
dyrektorem wydziału ds. HIV/AIDS Światowej Organizacji Zdrowia. Jest też prezydentem Dartmouth College, renomowanej uczelni prywatnej w Hanover w stanie New
Hampshire.
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Jim Yong Kim
na szefa Banku
Światowego

Szczepański odchodzi

Prezes Zarządu Polpharma SA
Włodzimierz Gryglewicz doprowadził do ugody z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zakupu Polfy
Warszawa przez Polpharmę SA. Urząd wydał warunkową zgodę na zakup – cena jest słona: wyzbycie się
przez Polpharmę wszelkich praw do trzech leków.
Chodzi o Polocard lub Acard (leki przeciwzakrzepowe), Cipronex lub Proxacin (fluorochinolony) oraz
Sulfacetamidum natrium lub Sulfacetamidum
WZF 10% HEC (leki stosowane w infekcjach oczu
z grupy sulfonamidów).
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Gryglewicz dogadał się
z UOKiK
fot. Agencja Gazeta

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego chce odwołać ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Świeciu. Podjął uchwałę
o zamiarze rozwiązania umowy z Waldemarem Szczepańskim. Teraz zostanie ona przedstawiona do zaopiniowania radzie społecznej
szpitala. Jeśli ta nie stanie murem za dyrektorem,
zarząd województwa wykona kolejny ruch zmierzający
do pożegnania się z szefem świeckiego „psychiatryka”.

Swoboda rezygnuje
Z funkcji dyrektora Szpitala Miejskiego w Sosnowcu rezygnuje Zbigniew Swoboda. Mówi, że ma związane ręce przez władze miasta i nie może już dłużej
sprawnie prowadzić powierzonej mu placówki. Władze Sosnowca dymisję przyjmą.
Swoboda skarżył się, że nie ma poparcia ze strony
Urzędu Miasta, a walcząc jeszcze z Narodowym Funduszem Zdrowia o kontrakt dla szpitala, nie jest w stanie prowadzić konfliktu na dwa fronty. Swoboda ma
na myśli wiceprezydenta Zbigniewa Szaleńca. Pełni
on swoją funkcję od początku grudnia zeszłego roku
i – zdaniem Swobody – blokuje wszystkie jego pomysły i inicjatywy. Wiceprezydent Szaleniec zarzuca
z kolei Swobodzie, że to właśnie przez niego kontrakt,
jaki NFZ zaproponował szpitalowi, jest tak niski. Na
dwie izby przyjęć śląski NFZ zaproponował sosnowieckiemu szpitalowi na ten rok stawki o połowę niższe niż rok wcześniej.
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Wrona za Różyckiego
fot. PAP/Tomasz Wojtasik
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Pachciarz wiceministrem
zdrowia

Dotychczasowy dyrektor szpitala
w Koninie Bronisław Różycki złożył
rezygnację, jego obowiązki przejął
Grzegorz Wrona (na zdjęciu). W chwili ogłaszania nominacji w konińskim
szpitalu czwarty tydzień trwał strajk.
Jak mówił dziennikarzom nowy dyrektor, teraz musi
się zapoznać z dokumentacją dotyczącą wydatków
szpitala. Wrona rozpoczął już rozmowy z ordynatorami
i pielęgniarkami oddziałowymi. Nowy dyrektor jest
czynnym lekarzem, był dyrektorem szpitala w Pile, od
dwóch lat jest doradcą marszałka województwa wielkopolskiego do spraw służby zdrowia.
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