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DWUGŁOS
JAROSŁAW GOWIN, MINISTER NAUKI

MACIEJ HAMANKIEWICZ, PREZES

Minister Szumowski
zwrócił się do
mnie z postulatem
uproszczenia procesu
nostryfikacji dyplomów
lekarzy z krajów
nienależących do Unii
Europejskiej. Zdecydowanie popieram ten
postulat. W pilnym trybie przygotujemy
odpowiednią nowelizację. Zaznaczam,
że na razie jest to inicjatywa ministra
zdrowia, jednoznacznie poparta przez
ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Nie ma jeszcze stanowiska całego rządu.

NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ:
Fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

Ukraińscy lekarze
to panaceum
na niedostatki
systemu ochrony
zdrowia? Na pewno
nie. Gdyby z obecnie
zatrudnionych lekarzy zdjąć
obowiązki biurokratyczne, które mogłaby
wykonywać sekretarka medyczna, kto
wie, może nie trzeba by liczby lekarzy tak
znacząco powiększać. Jeśli będziemy im tych
obowiązków dokładać, to nie wystarczy
nawet podwojenie ich liczby.
(w komentarzu dla TOK FM)

REZYDENT

na czele samorządu lekarskiego
Łukasz Jankowski (na zdjęciu) został nowym prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Dotychczasowy wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów zastąpi Andrzeja
Sawoniego. Jankowski uzyskał 104 głosy, a Sawoni 86.
Łukasz Jankowski był jednym z liderów protestów rezydentów, współorganizatorem akcji wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out, a także negocjatorem
porozumienia zawartego z ministrem Szumowskim.

Fot. Maciek Jaźwiecki/
Agencja Gazeta

7816

tyle wynosi limit przyjęć na studia lekarskie
określony przez Ministerstwo Zdrowia

SZUMOWSKI ZWIĘKSZA „produkcję lekarzy”
Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych. Projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na
kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim
2018/2019 zakłada, że limit miejsc wyniesie 9211, w tym 7816
na kierunku lekarskim oraz 1395 na lekarsko-dentystycznym. Dziewiętnaście
uczelni, w tym dwanaście nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, ma w kolejnym roku kształcić studentów medycyny.
Zgodnie z projektem rozporządzenia największy przyrost liczby miejsc nastąpi na
studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim (na
kierunku lekarskim w stosunku do roku poprzedniego będzie o 229 miejsc więcej,
a na kierunku lekarsko-dentystycznym o 28).
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Fot. Paweł Małecki/Agencja Gazeta

Fot. Przemek Wierzchowski/
Agencja Gazeta

(PAP)

NORMY ZATRUDNIENIA

pielęgniarek
Pielęgniarki doczekają się w końcu
norm zatrudnienia opartych na konkretnych wskaźnikach. Resort zdrowia
przygotował rozporządzenie, które ma
zrealizować ten od dawna zgłaszany
przez nie postulat. Normy mają zacząć
obowiązywać jak najszybciej. Szpitale
potrzebują jednak czasu, by dostosować się do nowych wymogów.
Pielęgniarki od lat domagają się wprowadzenia wskaźnika powiązanego
z liczbą łóżek. Na oddziałach zachowawczych wynosiłby on 0,6, na zabiegowych – 0,7, a na dziecięcych – 0,8.
Takie zapisy znalazły się w projekcie
rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego przygotowanym przez resort zdrowia.
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KAŻDY LEKARZ POZ POWINIEN MIEĆ SWOJEGO…
KARDIOLOGA
ROZMOWA Z PROF. PIOTREM HOFFMANEM, BYŁYM PREZESEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
PAP/Tomasz Gzell

Zajmijmy się tematem konsultacji między
lekarzem POZ a kardiologiem. Co tu działa
nie tak, co można poprawić?

Fot. Mieczysław Michalak/Agencja Gazeta
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Chciałbym w pierwszej kolejności usprawnić
te kontakty. Dziś jest tak, że gdy lekarz rodzinny
potrzebuje konsultacji – wystawia skierowanie,
pacjent zapisuje się w kolejkę, czeka, jeśli pochodzi
z małego miasta – musi dojechać do większego ośrodka.
Tymczasem w wielu wypadkach wizyta pacjenta nie jest konieczna. Można
zadać pytanie mailem, zdalnie poprosić kardiologa np. o interpretację EKG,
zasięgnąć rady w innych sprawach. Same zalety – nie trzeba fatygować
pacjenta, nie tracimy czasu. W ogóle wychodzę z założenia, że każdy lekarz
POZ powinien mieć swojego zaufanego kardiologa, a każdy kardiolog
pracować w zespole z 10 czy nawet 20 lekarzami rodzinnymi. Takie zespoły
to byłoby idealne rozwiązanie, zwłaszcza że lekarzy rodzinnych jest zbyt
mało, a trwalsze związki z konkretnym kardiologiem sprzyjałyby poprawie
efektywności współpracy. To oczywiście wymaga stosownej gratyfikacji.

MACIEJCZYK PREZESEM

Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego
Profesor Adam Maciejczyk został przewodniczącym zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
w kadencji 2018–2022. Ustępującemu
zarządowi, któremu przewodniczył
prof. Jacek Fijuth, zostało udzielone
absolutorium.
Nowy prezes od czterech lat kieruje Dolnośląskim Centrum Onkologii
we Wrocławiu. Jest także członkiem
Rady Naukowej Centrum Onkologii –
Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
w Warszawie. Specjalizuje się w nowotworach wieku dziecięcego.

Czyli każdy lekarz POZ powinien mieć swojego kardiologa? Może
być trudno. Brakuje przecież nie tylko lekarzy rodzinnych, lecz także
kardiologów.
Brakuje kardiologów? Wcale tak nie uważam. Problemem jest jednak to,
że skupiają się w dużych ośrodkach, nie ma ich w mniejszych.
A czy pan zdecydowałby się na dojeżdżanie raz czy kilka razy
w tygodniu, by przyjmować pacjentów np. w Sierpcu czy Łapach?

Co zatem stoi na przeszkodzie powołaniu takich zespołów?
Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Cóż,
rzeczywiście preferowaną przez NFZ formą rozliczania się z kardiologami
są klasyczne wizyty w gabinecie. To trochę nie nadąża za postępem,
np. w dziedzinie telemedycyny. Porady inne niż wizyty trudno rozliczyć.
A warto rozważyć inne sposoby rozliczania. Sądzę, że posłużyłoby to dobru
pacjentów.
Tekst stanowi fragment dłuższej rozmowy, która zostanie opublikowana
w najnowszym wydaniu (nr 2/2018) dwumiesięcznika „Lekarz POZ”.

Problemy związane z relacjami między POZ a specjalistami z zakresu kardiologii
będą omawiane podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kardiologii w Praktyce
Lekarza POZ, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.
w Warszawie. Przedsięwzięciu patronują Instytut Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo
Medycyny Rodzinnej oraz Polskie Towarzystwo Lipidologiczne.
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SKARŻYŃSKI

Fot. Bartosz Bobkowski/
Agencja Gazeta

Dlaczegóż by nie? Mało tego. Gdybym zauważył, że udało się nawiązać
współpracę z lekarzami POZ z okolicznych ośrodków, mógłbym rozważyć
otwarcie na miejscu stałej praktyki. Sądzę, że wielu kardiologów chętnie
by się na takie rozwiązanie skusiło.

wszczepił
implant
najnowszej
generacji
Specjaliści ze Światowego Centrum
Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu pod kierunkiem prof. Henryka
Skarżyńskiego po raz pierwszy w Polsce wszczepili pacjentowi implant słuchowy najnowszej generacji Cochlear
OSIA OSI100. To operacja innowacyjna
na skalę światową, wcześniej podobne
przeprowadzono jedynie w Australii,
USA, Niemczech i Holandii.
– To nadzieja dla pacjentów, dla których
dzisiaj problemem jest to, że niezadowalająco rozumieją wypowiadane do
nich słowa. Nowe urządzenie pozwala
to skorygować i przywrócić słuch na
takim poziomie, jak u osób zdrowych –
mówi prof. Henryk Skarżyński.
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GRYPA –

najtrudniejszy sezon od lat
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od 1 września 2017 r. do
końca marca 2018 r. odnotowano w naszym kraju ok. 4,4 mln
zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To prawie o 15% więcej niż w poprzednim sezonie grypowym, kiedy w takim samym okresie zarejestrowano
3,8 mln przypadków.
Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślili, że liczba zaka
żeń stale rośnie. W okresie 2013/2014 było ich ok. 2 mln, w okresie 2014/2015
ok. 2,8 mln, a w okresie 2016/2017 ponad 3 mln.

Fot. Jakub Włodek/
Agencja Gazeta

OWSIAK ROZWIĄZUJE PROBLEM

noclegów rodziców na pediatrii
Już wkrótce do szpitali dziecięcych w całej Polsce trafi 1200
foteli odchylanych i 2700 rozkładanych leżanek kupionych za
pieniądze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do łóżeczka dziecka szybki dostęp muszą mieć lekarze i pielęgniarki. Leżanki dla
rodziców nie mogą więc zajmować dużo miejsca, muszą się łatwo składać i rozkładać. Jak informuje prezes WOŚP Jerzy Owsiak, fundacja kupiła już 500 specjalnych
leżanek. A wkrótce na oddziały pediatryczne w całej Polsce trafią kolejne.

PŁACE MINIMALNE

Fot. iStockphoto.com

Nowy szef Porozumienia Rezydentów
Krzysztof Hałabuz (na zdjęciu) zakończył swoją sześciomiesięczną kadencję na stanowisku szefa Porozumienia Rezydentów. Po nim funkcję objął Jakub Kosikowski.
Porozumienie przewidziało dla swoich szefów wyjątkowo krótkie kadencje. Stanowisko miało być rotacyjne, stworzono nawet listę kolejności
obsady funkcji przewodniczącego.
– Według naszej listy szefów kolejnym miał być Łukasz Jankowski, ale przez najbliższy czas będzie wyjątkowo zajęty jako prezes OIL w Warszawie, więc decyzją
prezydium mu odpuszczamy – wyjaśnia Krzysztof Hałabuz.
Jakub Kosikowski dotychczas był rzecznikiem prasowym Porozumienia. Do marca pracował jako młodszy asystent w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA
w Warszawie.

do konsultacji
Ministerstwo Zdrowia zdecydowało,
że projekt nowelizacji dotyczącej minimalnego wynagrodzenia w ochronie
zdrowia zostanie skierowany na formalną ścieżkę legislacyjną.
Od sierpnia ubiegłego roku obowiązują
przepisy określające minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych,
m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i diagnostów. Zastrzeżenia zgłaszały związki zawodowe, które domagały
się zarówno wyższych wynagrodzeń,
jak i objęcia regulacją kolejnych grup
pracowników placówek medycznych.
Resort zdrowia zapowiedział nowelizację ustawy.

Fot. Revierfoto/Revierfoto/dpa
| Verwendung weltweit Dostawca: PAP/DPA

Fot. iStockphoto.com

Fot. Sławomir Kamiński/
Agencja Gazeta
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WAŻNY GOL
LEWANDOWSKIEGO

w… Centrum
Zdrowia Dziecka
Oddział rehabilitacji w CZD został częściowo zniszczony
w wyniku nawałnicy, która przeszła
nad Polską w październiku 2017 r. Pomieszczenie będzie wyremontowane
dzięki funduszom przekazanym przez
Annę i Roberta Lewandowskich.
Pieniądze przekazane przez Lewandowskich to 500 tys. zł. Umożliwią
one m.in. wymianę oświetlenia, zabezpieczenie ścian, remont grzejników
i renowację łazienek.

Facebook upominał się o wrażliwe dane
pacjentów amerykańskich szpitali

Fot. EPA/SHAWN THEW Dostawca: PAP/EPA.

Amerykańska stacja CNBC podała, że Facebook prowadził tajny projekt badawczy prowadzący do przejęcia danych o stanie zdrowia pacjentów największych
szpitali. Jeszcze w marcu Facebook miał się kontaktować z „kilkoma dużymi
instytucjami ochrony zdrowia” w sprawie udostępniania i analizowania danych
dotyczących stanu zdrowia swoich użytkowników, otrzymywanych przez nich
recept, stosowanych leków, chorób, na które się leczą, itp. Przedstawiciele
Facebooka tłumaczą, że pozwoliłoby to m.in. na ustalenie, którzy pacjenci
wymagają specjalnej opieki, głównie ze względu na choroby układu sercowo-naczyniowego.
Projekt o charakterze badawczym przerwano po ujawnieniu skandalu związanego z firmą Cambridge Analytica, która przejęła dane 87 mln użytkowników
Facebooka i użyła ich do celów komercyjnych.
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Doskonała kondycja finansowa
praktyk lekarskich

Fot. iStockphoto.com

Problemy ze spłacaniem kredytów i innych zobowiązań ma jedynie niespełna
0,9% praktyk lekarskich, czyli sześciokrotnie mniej niż w przypadku ogółu
przedsiębiorstw. Tak wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK.
Łączne zaległości firm oferujących usługi lekarskie wynoszą 214 mln zł, z czego
189,6 mln zł przypada na kredyty – pisze „Gazeta Wyborcza”.
Problemy ze spłatą kredytów na prywatne potrzeby ma jedynie 4% lekarzy
prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą. – Wśród ogółu Polaków
RANKING
SZKÓŁosób – mówi
kłopoty z obsługą kredytów ma ponad dwukrotnie więcej,
bo 9,4%
KSZTAŁCĄCYCH
ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska.
MENEDŻERÓW ZDROWIA

93%

Fot. iStockphoto.com

Najlepsi z najlepszych,
czyli rankingi szpitali i oddziałów
szpitalnych 2018
Czasopismo „Menedżer Zdrowia” i Wydawnictwo Termedia przeprowadziły na
zlecenie tygodnika „Wprost” RANKING
SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH,
które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na podstawie kilku tysięcy rozesłanych
do placówek ankiet wybraliśmy najlepsze oddziały szpitalne w Polsce. Pod
lupę wzięliśmy to, co dla pacjentów najważniejsze, m.in. zakres diagnostyki,
która jest dostępna w szpitalu, liczbę
wykonywanych procedur leczniczych,
współczynnik zakażeń pooperacyjnych,
a także liczbę personelu i łóżek szpitalnych. Ankiety zostały opracowane przez
zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Nasi konsultanci stworzyli
system wag i algorytmów, na podstawie których oceniliśmy oddziały.
Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez ekspertów, a dane przekazane
przez szpitale selektywnie porównywane z danymi pochodzącymi z Narodowego
Funduszu Zdrowia. W kolejnym numerze zaprezentujemy wyniki rankingu.
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RANKING SZKÓŁ
KSZTAŁCĄCYCH
MENEDŻERÓW
ZDROWIA

tylu Polaków negatywnie ocenia naszą
publiczną ochronę zdrowia

tyle szpitali nie poradziło sobie z siecią
i wykonało budżet na poziomie poniżej 90%
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SKĄD SIĘ BIORĄ

najlepsi menedżerowie zdrowia?
Dowiemy się tego z RANKINGU SZKÓŁ
KSZTAŁCĄCYCH MENEDŻERÓW ZDROWIA. Czasopismo „Menedżer Zdrowia”
i Wydawnictwo Termedia stworzyły
listę najlepszych szkół w kraju.
W następnym numerze przedstawimy
dwa zestawienia: najlepszych szkół
przeddyplomowych i podyplomowych.

REZYDENCI POWOŁANI DO ZESPOŁU

zmieniającego ustawę
Chodzi o ustawę o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Będą w niej zmiany
zapisane w porozumieniu kończącym
prowadzoną przez rezydentów akcję
opt-out. Minister ustalił skład komisji
przygotowującej poprawki.
Na czele stanął Łukasz Jankowski,
wiceprzewodniczący Porozumienia
Rezydentów OZZL. Jego zastępcą
w ministerialnej komisji będzie Marcin Grabowski, zastępca dyrektora ds.
medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
w Warszawie.
W komisji zasiądzie także Jarosław
Biliński – wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.
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