Neumann zastąpił Szulca
Minister zdrowia zdymisjonował
swojego zastępcę Jakuba Szulca i powołał na jego miejsce Sławomira Neumanna, posła PO. Nowy wiceminister
nie ma doświadczenia w kierowaniu
ochroną zdrowia, zna się na finansach, jego hobby to piłka nożna.
Co ma robić wiceminister Neumann? – Będę zajmował
się reformą NFZ, wprowadzaniem dodatkowych, dobrowolnych
ubezpieczeń zdrowotnych oraz informatyzacją służby zdrowia –
wylicza. – Inny obszar to kwestie związane z wykorzystaniem
w służbie zdrowia funduszy europejskich – dodaje. Sławomir
Neumann ma 44 lata, jest ekonomistą, pracował w bankowości. Urodził się w Starogardzie Gdańskim, gdzie był
kolejno radnym i członkiem zarządu miasta, a następnie
starostą powiatu starogardzkiego. Kierował KPN w okręgu gdańskim. Później należał do Ruchu Stu, a od 2001 r.
działa w Platformie Obywatelskiej. Posłem PO został
w 2007 r. Bartosz Arłukowicz poznał go w komisji do wyjaśnienia afery hazardowej. Zasiadali w niej jednak po przeciwnych stronach.

Wylęgała
na miejsce Szaflika
Profesor Edward Wylęgała,
ordynator Oddziału Okulistyki
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, pełni obowiązki konsultanta krajowego
w dziedzinie okulistyki. Zastąpił prof. Jerzego Szaflika.
Nowy konsultant jest absolwentem Śląskiej
Akademii Medycznej. Wiedzę i doświadczenie pogłębiał w trakcie staży szkoleniowych i naukowo-badawczych, m.in. w Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Pawii i Klinice Oftalmologii Wiedeńskiego
Uniwersytetu Medycznego. Od 1987 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, od
2006 r. pełni funkcję przewodniczącego Sekcji
Rogówkowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego i Amerykańskiej Akademii
Okulistycznej. Ma żonę i czwórkę dzieci.
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Krzysztof Chlebus z gdańskiego Centrum Kardiologii został powołany przez premiera na stanowisko wiceministra zdrowia.
Nowy wiceminister ma 44 lata. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku
i studia podyplomowe o specjalności zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę naukową kontynuował w dwóch kierunkach: medycznym i ekonomicznym. Jest doktorem nauk medycznych,
a jednocześnie ukończył studia Executive MBA. Przez ostatnie dwanaście lat pełnił funkcję zastępcy kierownika
Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ds. ekonomizacji.

Dwa zawiadomienia do
prokuratury i kilkanaście
wypowiedzianych umów
o pracę – to efekt dwumiesięcznych działań Marka
Twardowskiego, byłego wiceministra zdrowia, w jednym z najbardziej zadłużonych
polskich szpitali: Szpitalu Wojewódzkim
w Gorzowie Wielkopolskim. – Nie kieruję się
emocjami, ale jeśli prawnicy wskazują, że łamano
prawo, to nie mam wyjścia – mówi Marek Twardowski, który od 1 czerwca jest dyrektorem
zadłużonej na 257 mln zł lecznicy. Ma ją
przekształcić w spółkę.
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Lis wystarał się o milion
Chełmski szpital ma otrzymać z budżetu województwa lubelskiego ponad milion
złotych. – Dotacja pozwoli tej placówce na
zakup niezbędnego wyposażenia medycznego,
a tym samym bardziej skuteczną realizację
kontraktu z NFZ – uważa Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. Szpital
już wie, na co przeznaczy te pieniądze. – Chcemy kupić wideobronchofiberoskop z torem wizyjnym i osprzętem, specjalistyczny
sprzęt do dezynfekcji tego urządzenia, zestaw RTG do zdjęć kostno-płucnych, zestaw RTG do zdjęć z ramieniem typu C, używany przy
operacjach, a także laparoskop z torem wizyjnym i tzw. instrumentarium – wylicza Robert Lis, dyrektor Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie.
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Twardowski idzie
do prokuratury
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Chlebus nowym wiceministrem zdrowia

Schmidt buduje
miedziową sieć
Miedziowe Centrum Zdrowia (MCZ),
spółka z grupy KGHM, planuje zakupy.
Na jej celowniku jest szpital powiatowy
z Lubina, gdzie już dzisiaj prowadzi placówkę szpitalną,
która może pochwalić się kontraktem z NFZ na poziomie
80 mln zł.
– Szpital, który chcemy kupić od starostwa powiatowego, ma umowę z funduszem na 50 mln zł. Obie jednostki sąsiadują ze sobą i prowadzą uzupełniającą się działalność medyczną. Synergii z połączenia
będzie wiele – podkreśla Edward Schmidt, prezes MCZ.
– W lipcu 2012 r. przejęliśmy dwie przychodnie w gminie Rudna.
Budujemy też w placówkę Legnicy, której koszt wyniesie około
22 mln zł. Oprócz specjalistycznych porad będzie miała rehabilitację,
laboratorium oraz rozbudowane zaplecze diagnostyczne – zapowiada.

Największy koncern farmaceutyczny świata, kierowany
przez Iana Reada – Pfizer
z USA – będzie musiał zapłacić za korumpowanie lekarzy
60 mln dol. grzywny. Jak twierdzi amerykańska
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC),
koncern wraz z przejętą w 2009 r. firmą Wyethm
wręczał łapówki w Europie i Azji. Pracownicy
firmy korumpowali lekarzy i członków administracji publicznej m.in. w Bułgarii, Rosji, we Włoszech, w Chinach, Chorwacji, Czechach, Serbii
i Kazachstanie.
W przypadku Pfizera schemat był klasyczny –
aby uzyskać zgodę na wprowadzenie leków do
sprzedaży czy zwiększyć zakres ich stosowania,
przedstawiciele firmy zapraszali lekarzy na szkolenia. Kara dla Pfizera miała być większa, ale ze
względu na wolę współpracy została obniżona
o ponad 30 proc.

Lech zwolniona dyscyplinarnie
Prezydent Elbląga zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne o nieprawidłowościach przy rozstrzyganiu konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu
miejskim i zwolnił dyscyplinarnie dyrektorkę placówki, Wiesławę Lech. Lecznica od kilku miesięcy była kontrolowana. Nieprawidłowości stwierdzono m.in. po analizie niekorzystnych dla szpitala kontraktów z lekarzami. Już
w kwietniu władze miasta zgłosiły do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obecnie Prokuratura Rejonowa w Działdowie prowadzi w tej sprawie śledztwo.

O wielkim sukcesie w polskim parlamencie i na polskim
rynku może mówić kierowana
przez Hon Lika chińska grupa kapitałowa Ruyan, producent papierosów elektronicznych. Sukces chce
prześwietlić grupa naukowców z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu pod kierownictwem prof. Andrzeja Sobczaka.
Polski parlament przeforsował ustawę faworyzującą produkty chińskich producentów papierosów elektronicznych kosztem tradycyjnych
wyrobów tytoniowych. Wyroby Chińczyków
można palić wszędzie, bo uchodzą za mniej szkodliwe. O tym, że papierosy elektroniczne są równie szkodliwe jak tradycyjne, chce przekonać
zespół prof. Sobczaka.
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Sobczak polską
receptą na Hon Lika

Pachciarz chce odwołać
Misińską
10 sierpnia br. prezes NFZ Agnieszka
Pachciarz rozpoczęła procedurę odwołania
Barbary Misińskiej ze stanowiska dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Opinię w sprawie odwołania Barbary Misińskiej musi wydać rada mazowieckiego NFZ, ale nie
jest ona wiążąca dla prezes funduszu. Jak poinformowało
biuro prasowe NFZ, współpraca prezes Agnieszki Pachciarz
z dyrektorem mazowieckiego NFZ „nie układała się najlepiej”
i prezes funduszu „skorzystała z ustawowego uprawnienia, które daje jej możliwość powoływania i odwoływania współpracowników w oddziałach wojewódzkich”.

Książyk w spirali długów
Centrum Zdrowia Dziecka ma już prawie 200 mln zł długu. Dla porównania – rok temu zadłużenie wynosiło 160 mln zł, a 10 lat temu – 20 mln zł. Nowy dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka prof. Janusz Książyk uważa, że przyczyną jest zbyt niskie wycenianie wysokospecjalistycznych procedur przez NFZ. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka leczone są najciężej chore
dzieci z całego kraju.
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Read zapłaci karę za
aktywny marketing
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