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Koniec ery Kleszczewskiego

PEDIATRZY MUREM
ZA OWSIAKIEM
„Trudno jest nam, pediatrom
– neonatologom, spokojnie słuchać absurdów, jakie media przytaczają z zapisków internetowych
na temat Fundacji WOŚP oraz
jej twórcy i Prezesa Zarządu Jurka
Owsiaka. Wprawdzie ma to charakter incydentalny, ale można
mieć wrażenie, że ktoś stoi za tą
niegodziwą nagonką” – napisali
neonatolodzy w liście otwartym.
Teza o „zaopatrywaniu szpitali
w sprzęt niepotrzebny czy złej jakości oraz o jego rzekomym negatywnym wpływie na jakość opieki nad pacjentami” jest zdaniem
autorów listu niedorzeczna.
„Neonatolodzy współpracują
z fundacją od początku jej działalności i czują jej stałe wsparcie
w dążeniu do tego, aby każde
dziecko w Polsce, a szczególnie to,
które urodziło się za wcześnie
albo urodziło się chore, miało
szansę na życie, zdrowie i jak najlepszy rozwój. Dzięki Fundacji
sprzęt medyczny, którym dysponujemy w oddziałach leczących noworodki, jest porównywalny do
tego, jakim dysponują oddziały
o takim profilu w Europie i na świecie” – piszą lekarze. „Nie pozwólmy tego dobra zmarnować” –
apelują.
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Odpowiedzialny za ochronę zdrowia wicemarszałek województwa śląskiego
Mariusz Kleszczewski zrezygnował ze stanowiska. Rezygnacja związana jest z przyznaniem dotacji unijnych dwóm podmiotom gospodarczym, w których współudziałowcem jest moja żona – napisał w specjalnym oświadczeniu. Jedna
z dotacji została przeznaczona na projekt dotyczący turystyki, druga na zakup
sprzętu medycznego dla salonu Prooptica w Myszkowie. Żona Kleszczewskiego
jest jego współwłaścicielką.
Jak zapewniał w Radiu Katowice sam zainteresowany – nie uczestniczył on
w przyznaniu unijnej dotacji firmie małżonki oraz nie wpływał na osoby, które
te decyzje podejmowały. Nie przekonał jednak tym oświadczeniem ani opinii
publicznej, ani lokalnych władz własnej partii (PO), która usunęła go ze swoich
szeregów.
Kleszczewski był wicemarszałkiem od stycznia 2008 r. Jego miejsce zajmie
Aleksandra Skowronek.

Sprawa Ariadny G.-Ł.
– kolejne starcie

Pawłowicz wygrał
z limitami

Prokuratura katowicka wniosła apelację od wyroku sądu rejonowego
w Warszawie, który uniewinnił znaną
okulistkę Ariadnę G.-Ł. od 13 zarzutów
korupcyjnych.
Korzystny dla lekarki wyrok warszawskiego sądu nie kończy jej sprawy.
Prokuratura utrzymuje, że ma mocny
i wystarczający do skazania materiał.
Zdaniem prokuratury zebrane w tej
sprawie dowody świadczą o tym, że
w związku z pełnioną funkcją w latach
2003–2007 oskarżona przyjmowała
pieniądze od przedstawicieli dwóch
firm farmaceutycznych. Firmy te zawierały ze szpitalem, którego dyrektorem
była Ariadna G.-Ł., umowy dotyczące
nabycia sprzętu medycznego. Dzięki pełnionej funkcji oskarżona miała wpływ
na wyniki przetargów i – zdaniem prokuratury – wykorzystywała to w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zbigniew Pawłowicz, dyrektor bydgoskiego Centrum Onkologii, podjął
decyzję o uwolnieniu limitów świadczeń
wynikających z kontraktów na I kwartał
2014 r. Udało się! Na dodatek dyrektor
uczynił to w porozumieniu z regionalnym
oddziałem NFZ. Decyzja ma skutkować
skróceniem czasu oczekiwania na leczenie lub likwidacją kolejek w wybranych
zakresach świadczeń. Jak mówi Jan Raszeja, rzecznik kujawsko-pomorskiego
NFZ, było to możliwe dzięki przesunięciom części procedur hospitalizacyjnych
do AOS bez jednoczesnego zwiększania
finansowania, ponieważ świadczenia
ambulatoryjne są tańsze.
– Na razie testujemy to rozwiązanie
do końca marca, ale mamy nadzieję, że
wypadnie pomyślnie i możliwa stanie się
kontynuacja – zapowiedział Raszeja. Największą korzyść odnieśli pacjenci – kolejki rzeczywiście zaczęły się zmniejszać.

Rutkowska poza św. Anną
Mirosława Rutkowska nie jest już dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie. Po jej rezygnacji, do czasu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, placówką przy ul. Barskiej kierować będzie Radosław Skrzeczkowski.
– Zadaniem nowej dyrekcji będzie przeprowadzenie restrukturyzacji placówki
i dostosowanie zakresu działalności szpitala do puli środków otrzymywanych przez
szpital z NFZ – poinformowała Marta Milewska, rzeczniczka urzędu marszałkowskiego, w rozmowie z TVN.
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DZIEWIĘTNASTU NOWYCH PROFESORÓW MEDYCYNY
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki.
Tytuły profesorów nauk medycznych otrzymało tym razem dziewiętnastu naukowców. Co czwarta nominacja trafiła
do jednej uczelni: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Pełna lista mianowanych: Krzysztof Bankiewicz (Uniwersytet Kalifornijski San Francisco); Krzysztof Chojnowski (UM
w Łodzi); Wojciech Dębek (UM w Białymstoku); Magdalena Figlerowicz (UM w Poznaniu); Paweł Hrycaj (UM w Poznaniu); Jacek Jawień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); Anna Korycka-Wołowiec (UM w Łodzi); Tomasz Kotwicki (UM
w Poznaniu); Urszula Łebkowska (UM w Białymstoku); Adam Maciejewski (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach); Grażyna Malukiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); Małgorzata Milkiewicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie); Danuta Ostalska-Nowicka (UM w Poznaniu); Dariusz Patkowski (UM we Wrocławiu); Mariola Ropacka-Lesiak (UM w Poznaniu); Jerzy Tarach (UM w Lublinie);
Jolanta Walusiak-Skorupa (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi); Mariusz Zimmer (UM we Wrocławiu) i Cezary Żekanowski
(Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie).

Jarosław J. Fedorowski
we Friends of Europe
Profesor Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i gubernator
Europejskiej Federacji Szpitali HOPE,
został zaproszony do grupy 30 ekspertów organizacji Friends of Europe.
Les amis de l'Europe jest think tankiem Unii Europejskiej, którego celem jest
wskazywanie kluczowych problemów
europejskich i globalnych oraz sposobów
ich rozwiązania. Organizacja powstała
w 1999 r. W roku 2003 zainicjowała ona
międzynarodową debatę satelitarną na
temat projektu traktatu UE – późniejszego traktatu lizbońskiego. Siedzibą
Friends of Europe jest Bruksela.
– Kolejki do lekarzy to problem nie
tylko polski. I nim chciałbym zająć się
w pierwszej kolejności. Takich kolejek nie
ma w USA, Szwajcarii, Francji. Rozwiązania przyjęte w tych krajach warte są
implementacji w innych państwach –
powiedział Fedorowski.

luty 1/2014

Odszedł profesor Witold Młynarczyk
Odszedł wybitny pulmonolog prof. Witold Marian Młynarczyk. Był uznanym na całym świecie specjalistą w dziedzinie pulmonologii, konsultantem i ekspertem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W 1997 r. uzyskał tytuł
profesora nauk medycznych, a w 2010 r. przyjął nominację na profesora zwyczajnego od prezydenta RP. Znane są jego publikacje związane z diagnostyką inwazyjną układu oddechowego i procesami
nowotworowymi, które są doskonałym źródłem wiedzy z dziedziny chorób płuc i inspiracją dla wielu lekarzy.
Był wspaniałym człowiekiem i lekarzem, uwielbianym przez pacjentów, lekarzy i studentów, gotowym zawsze i w każdych warunkach nieść
pomoc i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
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W wigilię Światowego Dnia Chorego w Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie wręczono Nagrody św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia. Honoruje się nimi osoby i instytucje
w szczególny sposób zaangażowane w misję niesienia pomocy chorym i cierpiącym.
W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się neurochirurg
prof. Mirosław Ząbek, który swoje życie zawodowe poświęcił doskonaleniu
metod leczenia chorób mózgu, i prof. Bolesław Rutkowski – specjalista chorób
wewnętrznych, nefrolog, transplantolog. Nagrodę specjalną otrzymały położna Irena Chołuj oraz Zofia Puchelak, która jest założycielką stowarzyszeń działających
na rzecz osób chorujących psychicznie. Zofia Puchelak ma 85 lat i nadal aktywnie pomaga cierpiącym na schizofrenię i ich rodzinom. W kategorii organizacji pacjentów będących wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami uhonorowano Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków.
Nagroda imienia św. Kamila została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
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Nagroda św. Kamila dla profesorów i położnych

