Polska, kraj (prawie)
bez lekarzy
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WIELKI POWRÓT ARŁUKOWICZA

Według najnowszego raportu organizacji OECD – Health at a Glance 2015,
jeśli chodzi o dostęp do lekarzy, Polska
nadal znajduje się na szarym końcu
Europy. Na 1000 pacjentów w naszym
kraju przypada zaledwie 2 lekarzy.
Prognozy nie napawają optymizmem,
bo liczba lekarzy się nie zwiększa, studentów kierunków medycznych wciąż
jest za mało, a 10 proc. absolwentów
decyduje się na wyjazd z kraju.

Bartosz Arłukowicz powraca. Został szefem sejmowej
Komisji Zdrowia. Był jedynym kandydatem. Nowy
przewodniczący ma pięciu zastępców. Są to: Tomasz
Latos (PiS), Beata Małecka-Libera (PO), Andrzej Soś
nierz (PiS), Joanna Kopcińska (PiS) oraz Marek Ruciński (Nowoczesna). Wśród członków komisji znaleźli się
Ewa Kopacz, Sławomir Neumann i Marian Zembala.
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DRUŻYNA RADZIWIŁŁA

Rosną wydatki na reklamę
farmaceutyków

Konstanty Radziwiłł skompletował swoją drużynę
w Ministerstwie Zdrowia. Nowymi wiceministrami
zostaną Jarosław Pinkas, Krzysztof Łanda, Piotr Gryza
i Katarzyna Głowala. W chwili oddawania „Menedżera Zdrowia” ogłoszono nazwiska, nie było jednak
jeszcze oficjalnych nominacji. Zastrzegano, że lista
nowych wiceministrów może zostać poszerzona.

Wyniki raportu Kantar Media przygotowanego dla Wirtualnemedia.pl pokazują, że producenci farmaceutyków
od stycznia do września wydali na reklamy w tradycyjnych mediach ponad
2,9 mld zł. Było to o 5,5 proc. więcej niż
w tym samym okresie 2014 r. Ponad 60
proc. budżetów zainwestowano w reklamę telewizyjną. Było to ponad 1,8
mld zł. Największym reklamodawcą
od lat pozostaje Aflofarm Farmacja
Polska. Firma na promocję swoich
produktów wydała przez pierwsze trzy
kwartały tego roku 996,3 mln zł.

Małopolska ma problem. Chociaż umorzono śledztwo
w sprawie systemu ratownictwa medycznego i zasadności centralizacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego, nadal karetki są kierowane pod złe adresy. Raport wojewody
stwierdza jednak, że to wina człowieka, a nie systemu GPS.
W Małopolsce po centralizacji systemu działają dwie dyspozytornie: w Krakowie i Tarnowie. Wcześniej było ich kilkanaście. Po centralizacji
karetki z Krakowa nie trafiały do miejsca wezwania. W efekcie pacjenci umierali.
Prokuratura wszczęła śledztwo i choć stwierdzono, że wiele razy ambulanse
przekraczały ustawowy czas dojazdu do potrzebującego, zostało ono umorzone.
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Bujnicki doradcą Komisji Europejskiej
Profesor Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany do grona naukowych doradców Komisji Europejskiej
High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM (Scientific Advice Mechanism). Janusz M. Bujnicki, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest profesorem nauk biologicznych i szefem grupy
badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskał w 1998 r., stopnie doktora w 2001 r., doktora habilitowanego
w 2005 r., a tytuł profesora w 2009 r. W swoich badaniach łączy bioinformatykę,
biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego osiągnięcia obejmują opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA.
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Zembala odchodzi z klasą
Fot. C. Aszkielowicz/Agencja Gazeta
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Karetki błądzą w Małopolsce

– Dla mnie te 5 miesięcy było bardzo wielkim,
ważnym, niepowtarzalnym doświadczeniem
mojego życia – powiedział prof. Marian Zembala podczas konferencji, na której
podsumował swoją działalność na
stanowisku ministra zdrowia. O swoim następcy, Konstantym Radziwille,
powiedział, że to osoba z dużym doświadczeniem. – Każdy minister ze
współpracownikami prowadzi swój
autorski program. Wierzę, że kontynuowanie dobrych rzeczy jest zawsze
dobre oraz rozwijanie nowych, których
ja nie zauważyłem, będzie postępem –
stwierdził.
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LEKARZ MARSZAŁKIEM SENATU

Wszołek honoris causa
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Banach wywalczył sto milionów
Minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której
kierowany przez prof. Macieja Banacha Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzyma 100 mln zł wsparcia
niebędącego pomocą publiczną z Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiębiorców. Wsparcie zostanie przeznaczone między innymi na sfinansowanie restrukturyzacji zadłużenia.

Nie rolnik, ale lekarz na czele PSL
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Światowej sławy autorytet w zakresie
badań genetycznych w przypadkach
rodzinnego występowania choroby
Parkinsona, prof. Zbigniew Wszołek,
został wyróżniony tytułem doktora
honoris causa Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Profesor
jest członkiem kilkunastu towarzystw
neurologicznych, m.in. American Academy of Neurology, American Neurology Association i American Clinical
Neurophysiology Society.

Stanisław Karczewski został marszałkiem izby wyższej polskiego parlamentu. Nowy marszałek urodził
się w Warszawie, tam ukończył studia medyczne
i uzyskał specjalizację drugiego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. Od 1981 r. jest związany ze szpitalem
rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie był lekarzem, ordynatorem, dyrektorem. W senacie zasiada od 2005 r. Podczas
ostatniej kampanii wyborczej stał na czele komitetu wyborczego PiS.

Dotychczasowy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz został nowym prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z wykształcenia jest lekarzem.
I możliwe, że to właśnie przesądziło – po kiepskim wyniku
wyborczym partii potrzebna jest solidna kuracja.

Tylko 7 proc. szpitali publicznych
opowiada się za przekształceniem
w spółki prawa handlowego – wynika z raportu PMR. W 2012 r. było to aż
27 proc. Co się stało? Jak wskazują
analitycy PMR, te szpitale, które upatrywały szansy w zmianie statusu
prawnego, już zdołały się przekształcić. Część placówek osiąga dobre wyniki finansowe, dlatego nie ma powodu
do przekształcenia. A są też takie, które uważają, że zmiana formuły prawnej nic nie zmieni. Wreszcie polityka:
nowa władza opowiada się za finansowaniem ochrony zdrowia z budżetu i zapowiada preferowanie szpitali
publicznych, co stawia pod znakiem
zapytania sensowność przekształceń.
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14 listopada kilka minut po godzinie 22.00 w jednym z poznańskich hoteli doszło do bójki. Dariusz „Tiger” Michalczewski pobił w ringu Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. W kilka minut pięściarz zadał kilkanaście ciosów
w twarz i korpus prezydenta. Potem pobity... podziękował
oprawcy za „piękny ból” i powiedział, że starł się z byłym mistrzem, bo chciał
pomóc chorym dzieciom. Jak wyjaśnił przed starciem prof. Michał Wojtalik, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UM w Poznaniu i prezes stowarzyszenia „Nasze serce”, celem przedsięwzięcia było zebranie pieniędzy na budowę
oddziału pooperacyjnego.

Pielęgniarki nie wypiszą recept
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Przekształcenia
wychodzą z mody
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Jaśkowiak bił się o pieniądze dla dzieci

Nowe uprawnienia pielęgniarek są wirtualne. O wypisaniu
recepty nie ma mowy. Od nowego roku żadna z nich nie będzie gotowa do wypisywania lekarstw pacjentom. Ministerstwo Zdrowia nie zapewniło na czas szkoleń. Po raz pierwszy
zapowiedź, że od 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wypisywać recepty,
padła 31 marca 2014 r. Przy czym od lipca ubiegłego roku wiadomo było, że
pielęgniarki i położne nie będą mogły tego robić, dopóki nie przejdą specjalistycznych szkoleń. Czasu na ich zorganizowanie było więc dużo. Niestety, nie
dla resortu zdrowia.
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