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LEKARKA

rzecznikiem premiera
Posłanka PiS Joanna Kopcińska została nową rzeczniczką rządu. To jedna z pierwszych zmian kadrowych premiera, który oświadczył, że przygląda się
pracy wszystkich ministrów, a na drugą część kadencji zostaną zaproponowane pewne zmiany w rządzie.
Kopcińska jest lekarką, była wiceszefową sejmowej Komisji Zdrowia
i zasiadała w sejmowej Komisji Śledczej ds. Amber Gold.
<<
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Podczas pierwszego posiedzenia rządu, któremu przewodniczył premier Morawiecki, przyjęto projekt dotyczący uszczelnienia systemu
w transporcie oraz w służbie zdrowia. Chodzi
m.in. o zablokowanie wywozu refundowanych
leków poza granice Polski.
– Wywóz refundowanych leków, produkowanych u nas, do krajów zachodnich jest pozbawianiem pieniędzy budżetu i pozbawianiem
lekarstw pacjentów. Do tego oczywiście nie
możemy dopuścić – mówił premier.
<<
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Morawiecki zacznie
od wywozu leków

pokieruje instytutem reumatologii
Leszek Markuszewski został odwołany ze stanowiska
dyrektora warszawskiego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Obowiązki dyrektora jednostki minister powierzył Adrianowi Pękaczowi
(na zdjęciu), dotychczasowemu dyrektorowi do spraw
administracyjno-technicznych – czytamy w komunikacie instytutu.
Nowy szef nie jest lekarzem. Jest absolwentem Uczelni Łazarskiego
w Warszawie (kierunek: MBA w ochronie zdrowia) i Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi
w organizacji).<<
MAREK MICHALAK
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MA 106 LAT.

Do lekarza pierwszy
raz poszła, gdy miała
100 lat
Marianna Gocoł z Sędziejowic w gminie
Chmielnik (Świętokrzyskie) obchodziła 106. urodziny. Dopiero sześć lat temu pierwszy raz była
u lekarza. I nie po to, by się leczyć, ale po…
zaświadczenie.
– Mama na nic konkretnego nie choruje, nie
bierze żadnych leków, ciśnienie ma idealne.
Chodzi bez laski. Sama się ubiera. Szwankuje jej słuch, ale od niedawna – mówi syn,
Andrzej Gocoł. – Pierwszy raz była u lekarza,
gdy skończyła 100 lat, ale nie dla tego, że się
źle czuła. Potrzebne były badania, żeby mogła otrzymać pierwszą grupę inwalidzką. Je
wszystko to, co my. Najbardziej lubi kiełbasę,
każdą – i zwyczajną, i szynkową. Ale dawnej
tak się nie jadło – dodaje.
<<

Tylu rezydentów wypowiedziało
umowę opt-out (dane za OZZL,
stan na połowę grudnia).

upomina się o prawo
do rodzica przy boku
Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła upomina się o prawo dziecka
do obecności rodzica przy łóżku
w szpitalu. Pisze: Obecność rodzica oraz jego opieka wpływa na
niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu.
Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych.
Rzecznik informuje, że nadal obserwuje trudności w realizacji uprawnienia dziecka do pobytu przy nim rodziców lub innych osób bliskich
podczas hospitalizacji.
Trudności te są związane m.in. z niezapewnieniem przez szpitale właściwych warunków do pobytu rodzica przy łóżku dziecka, wysokością
opłat za pobyt rodziców lub osób bliskich przy dziecku, wprowadzaniem przez szpitale ograniczeń godzinowych odwiedzin, bez uwzględniania wieku i potrzeb dzieci znajdujących się na oddziale.
<<

4,67%
PKB

Tyle w 2018 r. wyniosą nakłady
na zdrowie. Ustawa zakłada ich dalszy
wzrost w późniejszych latach.
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czyli choroby
powodowane
przez pracę
Na Śląsku mieszka co
dziesiąty obywatel RP,
jednak niemal co trzeci
przypadek choroby zawodowej notowanej w naszym kraju przypada właśnie
na województwo śląskie.
Z danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy wynika, że warunki pracy w tym
regionie wołają o pomstę do nieba.
W 2016 r. choroby zawodowe najczęściej pojawiały się na terenie Śląska, który odpowiadał za
niemal co trzeci (30%) przypadek w Polsce. Na
drugiej pozycji uplasowało się Mazowsze (9%),
a tuż za nim Dolny Śląsk (8%).
<<
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NAJDROŻSZY LEK ŚWIATA

MEGAINWESTYCJA ZDROWOTNA

refundowany w Polsce
Lista leków refundowanych zostanie poszerzona o specjalny lek dla
ciężko chorych pacjentów, którym
grozi niewydolność nerek.
Chodzi o Soliris. Według różnych
obliczeń jest to albo najdroższy,
albo przynajmniej jeden z najdroższych leków świata. Roczny koszt
jego stosowania u pacjenta może
wynieść nawet 2 mln zł. Resort
zdrowia wynegocjował jednak
z producentem korzystną cenę.<<

w Poznaniu
Budżet państwa przekaże 101,38
mln zł na budowę i wyposażenie
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Decyzję w sprawie
dofinansowania podjął resort
finansów po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia. Całkowity
koszt inwestycji to 375 mln zł.
Wielkopolskie Centrum Zdrowia
Dziecka ma być największym
nowo wybudowanym szpitalem
pediatrycznym w Polsce, z ponad 2 tys. pomieszczeń i ponad
30 tys. metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej. 
<<
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MINISTER ZDROWIA – superstar
Aurelijus Veryga, litewski minister zdrowia, jest w swoim kraju niekwestionowaną
gwiazdą medialną. W ostatnim roku w tym
niewielkim kraju cytowany był aż 16 tys. razy.
Zdaniem ekspertów Veryga (na zdjęciu) był
najbardziej widoczny z powodu kampanii
na rzecz ograniczenia dystrybucji alkoholu.
Rząd Sauliusa Skvernelisa został zaprzysiężony przed rokiem – 13 grudnia 2016 r.  <<

pokieruje kliniką „Budzik”
Doradca byłego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został szefem kliniki „Budzik”.
Placówka została uruchomiona w lipcu 2013 r.
jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla
dzieci po ciężkich urazach mózgu. Działa przy
warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.
Maciej Piróg jest absolwentem Akademii Medycznej
we Wrocławiu i doktorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie
pediatrii oraz z zakresu organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W latach 2002–2012 kierował Instytutem „Pominik – Centrum
Zdrowia Dziecka” w Warszawie, potem doradzał w sprawach zdrowotnych prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.
<<
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Tyle minister
Radziwiłł dostał
do rozdysponowania
między swoich urzędników.
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MACIEJ PIRÓG

zaczyna od napisania sobie uprawnień
Bartłomiej Chmielowiec, nowo powołany rzecznik praw pacjenta, rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta. Poprawki mają wzmocnić jego
uprawnienia.
Prace skoncentrują się na trzech obszarach, tj.
analizie obecnego katalogu praw pacjenta pod
kątem ich aktualizacji, wzmocnieniu uprawnień
Rzecznika Praw Pacjenta oraz zdefiniowaniu na nowo
roli organizacji pacjenckich w systemie ochrony zdrowia – czytamy
w komunikacie rzecznika.
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