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W aptekach nadal
brakuje leków
Utrudniony dostęp do leków, m.in.
przeciwzakrzepowych, przeciwastmatycznych, kardiologicznych oraz onkologicznych, zagraża zdrowiu, a nawet
życiu polskich pacjentów. Naczelna
Rada Aptekarska szacuje, że brakuje
ok. 200 leków w różnych dawkach
i postaciach. Co jest powodem niedoborów? Wywóz za granicę.
Jedną z przyczyn tej sytuacji zdaniem
wiceszefa NRA Marka Jędrzejczaka jest
poszerzająca się sfera eksportu równoległego leków refundowanych, których
ceny są w Polsce znacznie niższe niż
w innych krajach UE. Rocznie wywożone
są leki warte ok. 2 mld zł.
– W tej sytuacji polski pacjent jest zmuszony do wędrówki po aptekach w poszukiwaniu leku zaordynowanego przez
lekarza. Często chory nie wykupuje leku.
Ta patologia powoduje wzrost kosztów
leczenia, ponieważ pogarsza się stan
zdrowia wielu chorych przewlekle – ocenił Jędrzejczak, cytowany przez TVN24.
Jego zdaniem za trudności w zakupie
leków odpowiada też tzw. system dystrybucji bezpośredniej, narzucony przez
niektórych producentów leków. W efekcie apteki otrzymują zaledwie po trzy,
cztery opakowania ważnych leków ratujących życie na tydzień.
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Ministerstwo Zdrowia powołało jedenastu nowych konsultantów krajowych, w tym ośmiu
w dziedzinach lekarskich.
Profesor dr hab. Karina Jahnz-Różyk, pracownik Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, została konsultantem w dziedzinie alergologii. Nowym konsultantem w dziedzinie
chirurgii dziecięcej jest prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz (na zdjęciu) z Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kardiolog z Instytutu Kardiologii w Aninie prof. dr hab. Janina Stępińska objęła stanowisko konsultanta w dziedzinie intensywnej terapii. Konsultantem
medycyny rodzinnej została lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk ze Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Agamed
z Piaseczna. Doktor hab. Grzegorz Teresiński objął obowiązki konsultanta z dziedziny medycyny sądowej, jest
on pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktor hab. Ewa Emich-Widera z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach została konsultantem neurologii dziecięcej. Funkcję konsultanta w dziedzinie neuropatologii pełni prof. dr hab. Wiesława Grajkowska, pracownik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
W dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży konsultantem został prof. nadzw. dr hab. Filip Rybakowski z Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
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JEDENASTU NOWYCH KONSULTANTÓW KRAJOWYCH

Panie ministrze,
co ze sprawozdaniem?
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra
zdrowia z pytaniem o termin przygotowania przez ministerstwo sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków,
wyrobów medycznych i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wraz z oceną skutków jej stosowania.
Prezes NRL stwierdza, że w myśl art. 84 tej ustawy podsumowanie takie powinno zostać przedłożone Sejmowi przez Radę Ministrów po upływie 2 lat od
wejścia w życie ustawy. Termin powyższy upłynął 1 stycznia 2014 r. Hamankiewicz dodaje, że roczna zwłoka w przygotowaniu sprawozdania może być
odczytywana jako niechęć do ujawniania wszystkich skutków wprowadzenia
ustawy refundacyjnej w życie. Bez względu na to, jakie są powody zwłoki, należy
podkreślić, że stanowi ona niedopuszczalne i rażące naruszenie art. 84 ustawy.

Ministra Neumanna tropi
fałszywy emerytowany pułkownik
Pod koniec grudnia prokuratura oczyściła Sławomira Neumanna z zarzutów korupcyjnych. Media dotarły do wiadomości, co było przyczyną śledztwa. Okazuje się, że donos.
„Prokuratura prowadziła trzy postępowania. Najważniejsze dotyczyło donosu na wiceministra Neumanna (PO), który – według anonimu – miał przyjąć
50 tys. zł łapówki. Donos podpisał »emerytowany pułkownik i wieloletni urzędnik Ministerstwa Zdrowia«” – pisze „Gazeta Wyborcza”.
Pułkownik podał nazwisko, ale po sprawdzeniu okazało się, że fałszywe – taka
osoba nie istnieje. „Emerytowany pułkownik” donosił, że Neumann miał w 2013 r.
w restauracji niedaleko Ministerstwa Zdrowia przyjąć 50 tys. zł w zamian za zatrzymanie kontroli NFZ dotyczących kontraktów na leczenie okulistyczne. Donos
sugerował, że łapówka była „składkowa” – z kliniką Sensor. Po zweryfikowaniu
informacji śledztwo zakończyło się dla wiceministra pomyślnie – pod koniec
ubiegłego roku prokurator je umorzył. „Nie znalazł dowodów na korupcję” –
czytamy w dzienniku.
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Gigantyczna dotacja szefa Facebooka
na szpital
Mark Zuckerberg i jego żona dr Priscilla Chan ogłosili, że
przekazują 75 mln USD publicznemu szpitalowi San Francisco General Hospital. Szpitalna fundacja stwierdziła, że
„wierzy, iż jest to największy pojedynczy dar od osoby prywatnej dla publicznego szpitala w Stanach Zjednoczonych”.
Jak napisano w „Market Watch”, Priscilla Chan pracowała w tym szpitalu przez
wiele lat. W oświadczeniu Chan zauważyła: „Szpital zapewnia opiekę zdrowotną
i usługi szpitalne każdemu, kto mieszka, pracuje i podróżuje przez San Francisco”.
Ten dar znalazł się na czele wszystkich, które do tej pory były na koncie Zuckerberga. W 2013 r. przekazał niemal miliard dolarów Fundacji Doliny Krzemowej.
Założyciel Facebooka jest na 10. miejscu listy dwunastu najbardziej hojnych
filantropów z branży technologicznej według Inside Philanthropy, przed współzałożycielem Microsoftu Paulem Allenem i założycielem Dell Michaelem Dellem.

Mariusz Jaskólski i Alexander Wlodawer
pionierami biologii wirusa HIV
Profesor Mariusz Jaskólski (na zdjęciu) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA zostali pierwszymi zdobywcami
Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej przyznawanej wspólnie przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe. Wręczenie nagrody
odbędzie się 28 kwietnia w siedzibie AAAS w Waszyngtonie. Nagroda została
ustanowiona w 2013 r. Tandem Jaskólski – Wlodawer otrzymali ją za badania
strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania
nowych terapii chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.
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Nowa szalona rozrywka: dentyzm
Był clubbing i churching, czyli wędrówki po klubach i kościołach – teraz pora na dentyzm. Jak szacuje portal Dentysta.eu,
nawet 10 proc. pacjentów gabinetów stomatologicznych
w Polsce uprawia dziś tzw. wędrówkę po gabinetach, lecząc
się w ciągu roku nawet u 5 dentystów jednocześnie. Cel – idealne zęby za wszelką cenę!
„Wpadają do dentysty przynajmniej raz w miesiącu, w poszukiwaniu nowości
chodzą od gabinetu do gabinetu, bywa, że po nowy uśmiech wyjeżdżają za
granicę, mają 2, 3 dentystów, w kasach gabinetów zostawiając nawet 50 tys. zł,
często lecząc się na kredyt – mowa o osobach, które uprawiają dentyzm, czyli
systematyczną wędrówkę po dentystach i to za grube pieniądze” – czytamy
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Nowe zjawisko wśród pacjentów kilka lat temu zaobserwowali Amerykanie.
Teraz zawitało ono do Polski. Jak szacuje portal Dentysta.eu, dentyzm może
dotyczyć już nawet co 10. pacjenta siadającego w fotelu stomatologicznym.
– Ktoś, kto uprawia dentyzm, nie ogranicza się do jednej wizyty w roku, ale do
12 i więcej. Chce czegoś więcej niż leczenia próchnicy. Wędrujący po gabinetach
wciąż szukają nowych sposobów, żeby ich zęby były bielsze i równiejsze. Często
konsultują się z kilkoma dentystami, zmieniają stomatologów w trakcie leczenia,
są skłonni wymienić cały uśmiech na nowy – mówi lek. stom. Marcin Krufczyk,
ekspert z portalu Dentysta.eu, który opisał zjawisko.
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Co dziesiąte badanie
laboratoryjne jest błędne
Jedno na dziesięć badań laboratoryjnych ma błędny wynik – takie alarmujące dane podaje konsultant krajowy
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
O sprawie poinformowała „Rzeczpospolita”. Sieci punktów pobrań wyrastają
jak grzyby po deszczu, ale materiał do
badań transportują nieraz po kilkaset
kilometrów do laboratoriów. Szpitale
wolą zlecać wykonanie badań na zewnątrz, bo utrzymanie laboratoriów
kosztuje więcej – komentuje gazeta.
Z tego powodu nawet jeśli lekarz ma
wątpliwości, czy badania są rzetelne,
w placówce bez laboratorium nie może
się skonsultować z diagnostą, bo go nie
ma. Taka praktyka stawia pod znakiem
zapytania wiarygodność wyników i informacji, które dostaje pacjent.

Były dyrektor NFZ
na ławie
oskarżonych
Były dyrektor kujawsko-pomorskiego
NFZ usłyszał 11 zarzutów naruszenia
prawa. Stanął przed sądem za wyłudzenia i nadużycie stanowiska. Tomasz P. nie przyznaje się do winy.
W listopadzie minionego roku prokuratura Bydgoszcz-Południe oskarżyła
Tomasza P. o to, że w latach 2008–
2010, gdy był naczelnikiem wydziału
obsługi klientów w bydgoskim ZUS,
nadużywał stanowiska i wyłudzał pieniądze.
Śledczy zebrali dowody, że P. prowadził działalność doradczo-szkoleniową. Organizował kursy dla pracowników szpitala miejskiego na temat
programów służących do rozliczeń
płatników z ZUS. Za szkolenia, które
powinien przeprowadzać bezpłatnie,
wystawiał faktury. Zdaniem prokuratury nie miał do tego prawa. Oskarżony na takich szkoleniach mógł zarobić
ok. 40 tys. zł. Już na początku śledztwa w tej sprawie urzędnik stracił stanowisko i pracę w NFZ. Grozi mu do
8 lat więzienia.
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NIEWIDOMY JAK POLAK
W Polsce żyje aż 5,6 proc. wszystkich niepełnosprawnych Europejczyków z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, to jest ok. 1,4 mln osób. Jednocześnie według międzynarodowych rankingów
nasz kraj osiąga najgorsze wyniki pod względem jakości opieki okulistycznej – stwierdzają autorzy
raportu „Okulistyka i choroby siatkówki” przygotowanego przez Fundację Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.
Według WHO, w skali globalnej można zapobiec nawet 85 proc. przypadków zaburzeń widzenia poprzez wdrożenie
przez kraje członkowskie kompleksowych działań diagnostycznych i leczniczych. W Polsce mógłby to być narodowy program poświęcony chorobom siatkówki i zwyrodnieniu plamki związanemu z wiekiem skierowany do osób
powyżej 40. roku życia.
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Lekarze wielokrotnie skarżyli się na drakońskie kary za drobne błędy na receptach – literówki, braki daty. Ostatnie uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego
to uniemożliwia. Mało tego – otwiera pokrzywdzonym drogę do dochodzenia
zwrotu pieniędzy.
– NFZ złamie prawo, karząc lekarzy za uchybienia w dokumentacji, o ile refundacja trafiła do rąk osoby uprawnionej – mówi Natalia Łojko, ekspert Kancelarii
Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński. – To bardzo ważny wyrok dla wszystkich
lekarzy przepisujących leki refundowane, szczególnie zaś tych, wobec których NFZ
wystąpił z żądaniem zwrotu kwoty refundacji na podstawie umowy o przepisywanie leków refundowanych – dodaje.
Sąd wyraźnie stwierdził, że zażądanie zwrotu kwoty refundacji jest dopuszczalne tylko wówczas, jeśli NFZ wykaże swoją szkodę, czyli leki trafią do osoby
nieuprawnionej. Chodzi więc np. o osobę nieubezpieczoną. Gdy chory jest ubezpieczony – podstaw do karania lekarza nie ma.

Polsce zagraża epidemia cukrzycy
Co siódmy mieszkaniec naszego kraju ma stan przedcukrzycowy. U 10 proc. osób z tej grupy rozwinie się cukrzyca.
Sytuacja w naszym kraju jest w tym zakresie dramatyczna,
jedna z najgorszych w Europie – podkreślają eksperci.
– To, że w Polsce mamy 800 tys. osób z cukrzycą, które wciąż o tym nie wiedzą,
jest dla nas dużym wyzwaniem – mówi dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium
Lekarzy Rodzinnych na Warszawę. Dużo większym jest jednak 5 mln osób ze
stanem przedcukrzycowym i taka praca z nimi, aby możliwie jak najdłużej nie
rozwinęła się u nich cukrzyca.
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Wielkopolska chce kupić lekarzy
Nie strajk, nie protest, nie konflikt – ale zwyczajnie brak lekarzy wymusi na Wielkopolsce ściąganie medyków z innych
części kraju. – To poważny problem. Nie ma mowy o naturalnej wymianie kadr. Starzy lekarze odchodzą, nowych przybywa w zbyt wolnym tempie, by mogli zastąpić starszych
kolegów – mówi dr Krzysztof Kordel, szef Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Wielkopolska zostanie zmuszona do sprowadzania lekarzy z innych regionów.
Pomogą w tym zarobki, które w tym województwie są najwyższe w kraju (średnio o 50 proc. wyższe niż np. w Małopolsce).
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Sąd Najwyższy: NFZ nie ma prawa karać lekarzy
za drobiazgi i literówki
Ministerstwo chce
postawić AOTMiT
na baczność

Ministerstwo Zdrowia krytykuje ekspertów z Rady Przejrzystości działającej przy
Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji (AOTMiT) za nadmiar pozytywnych opinii o lekach, które powinny
trafić na listę refundacyjną. Czy to koniec
jej niezależności? Możliwe. Zwłaszcza że
ministerstwo ignoruje także negatywne
decyzje rady i dopisuje do listy leki przez
nią odrzucone.
O sprawie zrobiło się głośno po publikacji „Menedżera Zdrowia” („Rada
swoje, urzędnicy swoje”, nr 9/2014),
w której eksperci Instytutu Arcana
wzięli pod lupę proces refundacyjny.
Z analizy przeprowadzonej przez Karolinę Skórę i Norberta Wilka wynika,
że w co trzecim wypadku decyzja ministra była odmienna od rekomendacji prezesa AOTMiT. Portal Termedia.pl
przypomniał o tym problemie, pytając,
dlaczego tak się dzieje.
Również „Gazeta Wyborcza” opublikowała materiał na ten temat: „Dotarliśmy do
listu, jaki wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki wysłał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
oraz działającej przy niej Rady Przejrzystości. Czytamy w nim, że »minister
z niepokojem przyjmuje przedkładanie
skuteczności klinicznej nad efektywność
kosztową«” – napisali autorzy tekstu.
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Onkolodzy apelują
do Małeckiej-Libery
Onkolodzy z Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego pod kierownictwem
prof. Jacka Fijutha apelują do minister Beaty Małeckiej-Libery o dialog
przed ogłoszeniem ustawy o zdrowiu
publicznym. Proponują wyrównywanie
różnic regionalnych w dostępie do leczenia.
„Polskie Towarzystwo Onkologiczne
apeluje do minister, aby regulacje dotyczące zdrowia publicznego opierały
się na zasadzie mapowania potrzeb
zdrowotnych z podziałem na województwa. W Polsce wciąż występują
znaczące różnice w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym onkologicznych. A konieczne jest zagwarantowanie pacjentom równego dostępu do
tych świadczeń” – czytamy w apelu.
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Kierowana przez Jarosława J. Fedorowskiego Polska Federacja Szpitali została poproszona o wsparcie inicjatywy
przygotowania przez prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych wzorcowych
dokumentów (dobrych praktyk) w zakresie zamówień publicznych. Zaproszenie zostało przyjęte.
„Ustalenie standardów organizacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych jest przedmiotem naszego
zainteresowania” – czytamy w piśmie
federacji. „Będziemy wspierać inicjatywę podjętą przez UZP. Wyrażamy
chęć czynnego uczestniczenia w opracowaniu standardów wyznaczających
dobre praktyki w zakresie organizowania udzielania zamówień publicznych
w ochronie zdrowia” – dodają autorzy.
Według PFSz, poza przygotowaniem
wzorcowych dokumentów (w tym
wzorów umów), ważne jest opracowanie wytycznych pozwalających na prawidłowe zdefiniowanie obiektywnego
interesu zamawiającego na podstawie
dotychczasowych doświadczeń i przykładów wynikających z praktyki.
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Fedorowski pomoże
napisać nowe prawo
o zamówieniach
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Medyczne Nagrody św. Kamila rozdane
Profesor Janusz Skalski, Polskie Towarzystwo Stomijne
POL-ILKO, dziennikarz PAP Zbigniew Wojtasiński (na zdjęciu)
– to tegoroczni laureaci Nagród św. Kamila. W uroczystości
wręczenia nagród wzięła udział premier Ewa Kopacz.
Główną nagrodę otrzymał prof. Janusz Skalski za doniosły wkład w rozwój kardiochirurgii dziecięcej. Laureat podkreślał, że Polacy mogą mieć powody do
dumy. Jak mówił, polska kardiochirurgia osiągnęła poziom europejski, a nawet
dorównała amerykańskiej. Profesor podkreśla, że jest to ogromna zmiana w porównaniu z poziomem, jaki prezentowaliśmy, gdy on zaczynał pracę.
– W katalogu świadczeń medycznych nie ma czegoś takiego jak empatia, współczucie, bliskość i chęć niesienia pomocy. Tego rodzaju cechy tkwią w szczególnych
ludziach – potrzeba pomocy tym, którzy cierpią – mówiła szefowa rządu, gratulując wyróżnionym.

Palikot chce ustawić lekarzy
w kolejkach do pacjentów
– Mój plan dla Polski składa się z siedmiu punktów – poinformował Janusz Palikot, kandydat Twojego Ruchu w majowych
wyborach prezydenckich. Jednym z jego priorytetów jest reforma służby zdrowia. Jak sobie ją wyobraża?
Przede wszystkim jego reforma służby zdrowia sprawi, że to lekarze będą walczyć
o pacjentów. Jak to się stanie? Polityk zadeklarował, że wprowadzi sześć konkurencyjnych wobec NFZ kas chorych. W efekcie tych zmian to lekarze będą się ustawiać w kolejkach do pacjentów, a nie – jak dziś – pacjenci w kolejkach do lekarzy.
Dlaczego akurat sześć i na czym będzie polegała konkurencyjność tych kas chorych – tego na razie nie wiemy, ale Palikot twierdzi, że on sprawi, aby państwo
było przyjazne obywatelowi.

Jerzy Buzek doktorem honoris causa
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Profesor Jerzy Buzek, były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, został czwartym doktorem honorowym, który nie jest medykiem, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To 67. tytuł doktora honoris causa przyznany przez tę uczelnię.
Uroczystość nadania doktoratu odbyła się podczas posiedzenia Senatu WUM na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Tradycja występowania o doktoraty honorowe i nadawania tytułu doktora honoris causa WUM sięga niemal 100 lat. Jak podkreślił prof. Marek Krawczyk, rektor
WUM, wszystkich doktorów honoris causa uczelni łączy fakt, że za ich nazwiskami
stoją potężne umysły, ogrom pracy, wielkie osiągnięcia i nieprzeciętna wiedza.

Zgłoszenia na numer 112 w 80 proc. fałszywe
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało komunikat, z którego wynika,
że 80 proc. zgłoszeń na numer 112 jest fałszywych. Dzwoniący często traktują go
jak informację telefoniczną. Z danych zebranych przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji wynika, że w 2014 r. operatorzy numeru 112 odebrali 21 326 746 zgłoszeń. Z tego 10 340 761 (48 proc.) to były zgłoszenia złośliwe. W 7 386 614 przypadkach (35 proc.) dzwoniący anulował połączenie przed przyjęciem zgłoszenia
alarmowego przez operatora numerów alarmowych, tj. w ciągu kilku pierwszych
sekund. W sumie daje to prawie 80 proc. zgłoszeń nieuzasadnionych.

menedżer zdrowia
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