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Kolejna nowela ustawy refundacyjnej
fot. whitelook/Fotolia.com

Na ukończeniu jest proces kolejnej nowelizacji ustawy
refundacyjnej. Projekt jednogłośnie i bez poprawek przyjęła senacka Komisja Zdrowia. Nowelizacja ma uprościć proces ponownego wpisywania leku na listy refundacyjne. Nie
będzie konieczności przygotowywania i składania przez firmy farmaceutyczne szczegółowych analiz farmakoekonomicznych wymaganych przy wniosku o objęcie leku refundacją. Z mocy prawa pozostaną ważne te, które zgłoszono
podczas pierwotnej rejestracji, ponieważ są one nadal
aktualne.
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki podkreślił podczas posiedzenia komisji, że mała nowelizacja zmierza do uproszczenia procedury ponownego objęcia refundacją leku, który jest już na liście refundacyjnej. Dodał, że
w przypadku większości medykamentów z listy decyzje o ich
refundacji wygasają 1 stycznia 2014 r., ponieważ zostały wydane na dwa lata.

Rośnie popularność polis lekowych

fot. Mateusz Baj/Agencja Gazeta

ARCHAICZNY SYSTEM
OCENY JAKOŚCI
– SZPITALOM GROZI KOLAPS
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Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz powołała Zespół do spraw
Ustalenia Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert, którego zadaniem
ma być przegląd i modyfikacja
dotychczasowych lub zaproponowanie nowych kryteriów oceny jakościowej ofert
składanych przez placówki lecznicze oddziałom wojewódzkim NFZ. Zespół ma dokonać m.in. przeglądu obowiązujących kryteriów oceny jakościowej ofert składanych w czasie postępowań konkursowych i na tej
podstawie przygotować ewentualne propozycje zmian.
Inne zadania zespołu to zaproponowanie kierunków i zakresu dalszych zmian w kryteriach oceny wraz
z harmonogramem ich wprowadzenia, a także przegląd i analiza instrumentów (certyfikatów) oceny jakości świadczeń, które NFZ mógłby stosować w trakcie
konkursów na świadczenia opieki zdrowotnej.
W skład zespołu weszli: Marek Haber – przewodniczący, posłanka na Sejm RP Elżbieta Gelert, prof.
dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, dr n. fiz. Adam Sandauer i prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski.
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Kto zostanie nowym konsultantem?
fot. Krzysztof Koch/Agencja Gazeta

Kiedy przed rokiem PZU wprowadził do oferty polisy lekowe, wielu uczestników rynku pukało się w czoło. Nie tak
wyobrażano sobie realizację strategii ubezpieczeniowego
giganta, który w ubezpieczeniach zdrowotnych upatrywał
szansy na miliardy złotych dodatkowych przychodów. Okazuje się jednak, że polisy lekowe były strzałem w dziesiątkę.
Zarówno PZU, jak i Medica Polska, która również w ubiegłym roku wprowadziła do sprzedaży ten produkt, chwalą się,
że apteczne ubezpieczenia w końcu zaczęły się sprzedawać.
Grupowo… – Po wprowadzeniu do oferty polis aptecznych
musieliśmy przejść przez etap edukowania klientów i budowania świadomości. Mamy to za sobą i sprzedaż ruszyła –
mówi Artur Smolarek, dyrektor zarządzający ds. ubezpieczeń
zdrowotnych w PZU.

Profesor Wojciech Rowiński, wieloletni konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej, złożył rezygnację.
Minister wybierze nowego konsultanta
spośród trzech kandydatur wysuniętych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Na stronie internetowej PTT prof. Zbigniew Włodarczyk, prezes
towarzystwa, napisał: „W imieniu Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Transplantacyjnego oraz – jestem o tym głęboko przekonany – wszystkich członków PTT mam zaszczyt
złożyć Panu Profesorowi wyrazy najwyższego uznania i serdeczne podziękowania za lata tak ważnej, intensywnej i pełnej poświęcenia działalności na rzecz transplantologii, pacjentów i całego środowiska medycznego. Dzisiejszy kształt
i sukcesy polskiej transplantologii to w dużej mierze zasługa Pana Profesora”.
Jednocześnie prof. Zbigniew Włodarczyk proponuje ministrowi zdrowia trzy kandydatury na stanowisko konsultanta krajowego – dr. hab. Piotra Przybyłowskiego, prof. dr. hab.
Zbigniewa Włodarczyka i prof. dr. hab. Lecha Cierpki.
Doktor hab. Piotr Przybyłowski pracuje w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, jest sekretarzem generalnym PTT, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie
transplantologii klinicznej. Profesor Zbigniew Włodarczyk pracuje w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie transplantologii klinicznej.
Profesor Lech Cierpka pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach, jest
prezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i konsultantem wojewódzkim w dziedzinie angiologii.
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Arłukowicz nie zgadza się na Owoca

fot. Sebastian Rzepiel/Agencja Gazeta
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Alfred Owoc nie będzie jednak dyrektorem Instytutu
Medycyny Wsi w Lublinie, przynajmniej na razie. Ministerstwo
Zdrowia odmówiło powołania go na to stanowisko. Zdaniem
resortu procedura konkursowa została przeprowadzona niezgodnie z prawem.
Fotel dyrektora w IMW jest pusty od listopada 2012 r., kiedy to ze stanowiska
musiał odejść Andrzej Wojtyła. Ministerstwo zarzuciło mu niegospodarność i zadłużanie placówki. W lutym komisja konkursowa zdecydowała, że stanowisko dyrektora powinien objąć Alfred Owoc. Oprócz niego do konkursu stanęli też miejski
radny Piotr Dreher i Rafał Filip, lekarz z IMW.

Powstanie film fabularny o prof. Relidze
W sierpniu padnie pierwszy klaps filmu „Bogowie” o Zbigniewie Relidze. Akcja
rozpoczyna się na początku lat 80. Młody ambitny lekarz marzy o dokonaniu kolejnych odkryć w kardiochirurgii. Niedawno wrócił z USA, gdzie jest zupełnie inny system pracy – młodzi lekarze są uczeni samodzielności. Religa spotyka się z odmową podjęcia prac przygotowawczych do transplantacji serca w Polsce. Decyduje
się objąć prowincjonalną klinikę w Zabrzu. Werbuje młodych lekarzy i pielęgniarki,
z których tworzy zespół zapaleńców. Odbywa się pierwsza transplantacja. Odtrąbiona przez media jako sukces, nie daje satysfakcji ekipie z Zabrza – pacjent umiera. Podobnie drugi i trzeci. Religa jest bliski załamania. Najlepszym sprzymierzeńcem
w walce ze stresem okazuje się alkohol. Zostaje wezwany przez prof. Jana Molla,
który podjął pierwszą próbę przeszczepu serca w Polsce. Po tej rozmowie w życiu
Religi wszystko się zmienia... „Bogowie” to jeden z najciekawszych w ostatnim czasie projektów filmowych. Scenariusz napisał Krzysztof Rak. Film wyprodukuje firma Watchout Productions. Główną rolę zagra prawdopodobnie Tomasz Kot.

fot. PAP/Stach Leszczyński

Starak nagrodzony przez prezydenta
Kierowana przez Jerzego Staraka Polpharma otrzymała Nagrodę Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność” za opracowanie innowacyjnych technologii i wdrożenie do produkcji serii
substancji aktywnych z grupy leków przeciw osteoporozie: alendronianu sodu, risedronianu sodu, kwasu zoledronowego i ibandronianu sodu.
Zastosowanie innowacyjnych technologii przy produkcji czterech substancji
z grupy bisfosfonianów pozwoliło Polpharmie zwiększyć efektywność procesów
wytwarzania, podnieść konkurencyjność produkowanych substancji i zminimalizować wpływ produkcji na środowisko. W procesie wytwarzania nagrodzonych
produktów firma wyeliminowała użycie szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników, zmniejszyła zużycie wody i energii.

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym
Resort zdrowia przygotował nowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. W Warszawie
odbyła się debata Zdrowie w Europie i Polsce w 2020 roku. Eksperci mówili, że
zdrowie Polaków poprawia się, ale wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie.
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki powiedział, że projekt musi
przejść szerokie konsultacje międzyresortowe i społeczne. Według niego jest to
projekt nietypowy, bo zmienia sposób myślenia o zdrowiu oraz dotyczy wielu podmiotów. Dlatego należy się spodziewać, że proces uzgadniania nie będzie trwał
dwa miesiące, tylko znacznie dłużej.
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WATYKAN
O ZDROWIU
PUBLICZNYM
Arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia, przedstawił stanowisko
Stolicy Apostolskiej na forum
Światowej Organizacji Zdrowia
w Genewie.
– Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje proponowany plan globalnych działań
na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych w latach 2013–2020
– mówił abp Zimowski. Wyraził
ponadto zadowolenie, że potwierdza on ważną rolę społeczeństwa obywatelskiego, w tym
organizacji opartych na wierze,
a także rodziny w zapobieganiu
i leczeniu takich chorób, zanim
spowodują one przedwczesną
śmierć tysięcy ludzi.
Szef watykańskiej dykasterii
ds. służby zdrowia podkreślił, że
świat potrzebuje rozwoju zintegrowanego, a nie tylko ekonomicznego. Kwestie zdrowia nie
powinny być oddzielane od
spraw rozwoju, by w pełni odpowiadać na potrzeby każdego
człowieka.
Arcybiskup zapewnił, że Stolica Apostolska w pełni uznaje
podjęte wysiłki na rzecz ochrony życia kobiet i dzieci za pomocą dostępnych zasobów ekonomicznych. Przypomniał jednak,
że w działaniach tych należy szanować życie i godność kobiet
i dzieci na każdym etapie ich
życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym aspekcie
za szczególnie niepokojący uznał
fakt, że wśród przyjętych rekomendacji, oprócz takich, które
rzeczywiście ocalają życie, są
i takie, których skutkiem jest
aborcja.
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eWUŚ wyłapał setki tysięcy martwych dusz

WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
KONTRA NFZ

Leśniewski
w Stalowej Woli
Szpital powiatowy w Stalowej Woli
ma nowego dyrektora. Do konkursu na
to stanowisko stanęło 10 osób. Po rozmowach z kandydatami komisja konkursowa w głosowaniu wybrała na
szefa placówki właśnie Leśniewskiego.
Nowy dyrektor wcześniej kierował
Wojewódzkim Zespolonym Szpitalem
Specjalistycznym w Rzeszowie, a ostatnio szpitalem w Krośnie. Powodem
odwołania z tej ostatniej funkcji były
wyniki finansowe placówki.
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fot. Niccolò Caranti

Transplantolog zagrał na nosie Berlusconiemu
Włoski chirurg, zasłużony transplantolog, kandydat centrolewicowej Partii Demokratycznej Ignazio Marino wygrał
w wyborach na burmistrza Rzymu. W drugiej turze 58-letni Marino pokonał dotychczasowego burmistrza Wiecznego Miasta
Gianniego Alemanno z centroprawicowego Ludu Wolności byłego premiera Silvio Berlusconiego.
Marino brał udział w 650 operacjach przeszczepiania narządów, specjalizuje się w przeszczepianiu wątroby. W 2001 r. dokonał pierwszej
we Włoszech operacji przeszczepienia nerki pacjentowi będącemu nosicielem wirusa HIV.

Cieślak w zarządzie
europejskiego towarzystwa naukowego
Profesor Roman Cieślak, prorektor ds. nauki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, został członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (European Society for Traumatic Stress Studies). Jego kadencja
obejmuje lata 2013–2015. Roman Cieślak w pracy naukowej zajmuje się problematyką radzenia sobie ze stresem w pracy i wypaleniem zawodowym oraz tym,
jak ludzie zachowują się w obliczu traumatycznych zdarzeń.

Chojnacki odchodzi z wielkopolskiego NFZ
fot. PAP/Marek Zakrzewski

Zawrzało w województwie
pomorskim. Marszałek Michał
Struk głośno zaprotestował przeciw decyzjom Barbary Kawińskiej, dyrektor pomorskiego oddziału NFZ, i zapowiedział, że
jeżeli nie zostaną zmienione,
podejmie kroki mające na celu
odwołanie dyrektor ze stanowiska. Poszło o to, że fundusz nie
podpisał kontraktów w zakresie
ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych na najbliższe trzy
lata ze Szpitalem Specjalistycznym św. Wojciecha, Wojewódzkim Centrum Onkologii i NZOZ
Eter-Med. Pomorski NFZ broni się,
twierdząc, że kontrakty zawierał
zgodnie z obowiązującymi procedurami. Te wyjaśnienia tylko
rozzłościły władze województwa.
– Zdajemy sobie sprawę, że zasady konkursu ustala centrala NFZ,
jednak chcieliśmy wyrazić nasz
sprzeciw – mówi marszałek Struk.
– Od dyrektor pomorskiego NFZ
oczekuję czegoś więcej niż wypełniania rozporządzeń, oczekuję
współpracy, a dziś tego nie ma.
Jeśli będzie tak dalej, oczekiwałbym od prezes funduszu zmian na
tym stanowisku – dodaje.

Nawet 2,5 mln osób ma niepotwierdzone uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Część z nich to mogą być martwe dusze, czyli pacjenci, którzy co prawda kiedyś wybrali lekarza rodzinnego, ale zmarli albo np. wyjechali do pracy za granicę. I nie zostało to odnotowane ani przez NFZ, ani przez lekarzy.
W różnych województwach ta liczba wynosi od 4 do 9 proc. Kłopot polega na
tym, że choć część z tych osób nie jest ubezpieczona, NFZ i tak za nie płaci. A to
dlatego, że lekarze są rozliczani na podstawie stawki kapitacyjnej, co znaczy tyle,
że ich pensja zależy nie od liczby przyjętych chorych, ale od liczby pacjentów, którzy się do nich zapisali.

Karol Chojnacki złożył na ręce prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia Agnieszki Pachciarz rezygnację ze stanowiska dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Prezes
Agnieszka Pachciarz rezygnację przyjęła, jednocześnie wycofała złożony wczoraj wniosek do Rady Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ o zaopiniowanie odwołania ze stanowiska dyrektora Chojnackiego.
Do czasu przeprowadzenia procedury konkursowej na wakujące stanowisko
obowiązki dyrektora oddziału będzie pełnić Elżbieta Wąsik, zastępca dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych.

EMC bierze Kwidzyn
EMC Instytut Medyczny podpisał z powiatem kwidzyńskim, miastem Kwidzyn,
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Kwidzynie i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kwidzynie umowę przedwstępną nabycia i użytkowania
87,5 proc. udziałów w spółce Zdrowie. W wyniku umowy EMC IM przez pięć lat
będzie użytkował udziały w tej spółce, pozostające własnością sprzedających. Na
podstawie umowy będzie prowadzić podstawowe oddziały szpitalne, w tym szpitalny oddział ratunkowy, oraz poradnie opieki specjalistycznej w Kwidzynie.
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Przy pierwszym skomercjalizowanym
szpitalu w Łódzkiem powstaje ośrodek,
jakiego w Polsce nie ma. Chodzi o Centrum Leczenia Chorób
Jelit. Jak mówi jego pomysłodawca, prof. Adam Dziki, pod
względem skuteczności leczenia tych schorzeń jesteśmy
w ogonie Europy. Wyróżnikiem centrum ma być m.in. kadra
chirurgów z całego świata, w której znajdzie się np. Lee Smith,
znany chirurg amerykański, który leczył i operował prezydenta
USA Ronalda Reagana.
Zgodnie z założeniami prof. Dzikiego, polscy pacjenci będą
przyjmowani w ramach kontraktów z NFZ, a jednocześnie
szpital chce leczyć także chorych z Europy. Centrum miałoby rozpocząć działalność w 2015 r. Wolę współpracy z placówką potwierdzili Giovanni Romano, prezes Europejskiego
Towarzystwa Chirurgii Kolorektalnej, oraz Hans Lippert, jeden z najlepszych chirurgów niemieckich. Rozbudowa Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach już ruszyła. Główny
budynek szpitala zostanie wyremontowany, a następnie podwyższony o piętro i powiększony o nowe skrzydło.

Cięcia w sprzęcie
Systemy zdrowotne USA i Europy tną koszty. W efekcie
rynek urządzeń medycznych w 2012 r. urósł jedynie o 3 proc.
Jak wynika z szacunków firmy analitycznej Kalorama, wartość rynku urządzeń medycznych w 2012 r. wyniosła 331 mld
USD. W Europie do zahamowania inwestycji szpitalnych
doprowadził skrajny kryzys gospodarczy w Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Portugalii. Bessa odbiła się także na rynkach wschodzących, do których zalicza się Polskę, ale również Chiny czy
Indie. W USA zauważalne było ograniczenie wydatków największych płatników – Medicare i Medicaid. Kryzys nie zachęcał do inwestycji mniejszych producentów sprzętu, natomiast
odczuli go giganci rynku – Johnson & Johnson, GE, Siemens,
Stryker, Covidien i Philips.

fot. 123RF

Adam Dziki buduje
Centrum Leczenia
Chorób Jelit

fot. PAP/ Grzegorz Michałowski
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Zdrowie, czyli sprawa polityczna
„Polityka zdrowotna w polityce państwa” – pod takim
hasłem odbędą się debaty Forum Ochrony Zdrowia, organizowanego już po raz czwarty podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W trakcie forum omawiane są kwestie zarządzania i finansowania szpitali, zasad funkcjonowania
ubezpieczycieli prywatnych, roli państwa i firm farmaceutycznych w ochronie zdrowia.
W Forum Ochrony Zdrowia weźmie udział ponad 250 gości
z państw Unii Europejskiej, w tym rektorzy uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci
krajowi, dyrektorzy największych szpitali i eksperci. My zapraszamy do studia telewizyjnego Termedii i „Menedżera
Zdrowia”.

W Klinice Otolaryngologii w szpitalu
przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu
wszczepiono implant słuchowy tysięcznemu pacjentowi. To sukces kliniki i osobiście prof. Witolda Szyftera. Dzięki nowoczesnym metodom leczenia udało się „przywrócić do świata
dźwięków” dokładnie tysiąc osób. Najmłodsi podopieczni
poznańskiej kliniki zyskali szansę normalnego rozwoju
i funkcjonowania w społeczności rówieśników, a osobom
dorosłym implant pozwolił na kontynuowanie normalnego
życia prywatnego i zawodowego. Program realizowany
przez zespół Kliniki Otolaryngologii był wielokrotnie doceniany na konferencjach medycznych w kraju i za granicą.
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fot. PAP/Marek Zakrzewski

Sukces profesora Szyftera

„THE ECONOMIST”
CHWALI POLSKIE
PRZYCHODNIE NA WYSPACH
Polskie przychodnie na Wyspach Brytyjskich działają tak dobrze, że wywołuje to zazdrość Brytyjczyków
– twierdzi tygodnik „The Economist”.
Dziennikarze, którzy odwiedzili dwie polskie placówki – w zachodnim Londynie oraz Manchesterze –
chwalą rozwiązania i standardy polskich przychodni.
Są one, ich zdaniem, niemal kompleksowe. Zatrudniają lekarzy kilku lub kilkunastu specjalności, dzięki
czemu można odwiedzić specjalistę bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza ogólnego, co jest
standardem w ramach NHS. Polacy wolą bez pośrednika widywać się ze stomatologiem czy ginekologiem,
rozmawiać z lekarzem po polsku. Chcą, by poświęcił
im on więcej czasu niż brytyjski GP. Imigranci przyzwyczajeni są też do tego, że bez pośrednictwa lekarza ogólnego umawiają się na wizytę u specjalisty
świadczącego na miejscu usługi, które w Anglii
wymagałyby skierowania do ambulatorium – piszą
dziennikarze „The Economist”.
Nic dodać, nic ująć. Szkoda, że tak sprawnie polskie przychodnie działają jedynie w Wielkiej Brytanii,
a nie w kraju.
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