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Minister zdrowia na miejsce prof. Anny
Czech, dotychczasowego konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, powo³a³
prof. Krzysztofa Strojka (na zdjêciu), pracownika Œl¹skiej Akademii Medycznej.
Nieoficjalnie mówi siê, ¿e prawdopodobnym powodem odwo³ania prof. Anny Czech by³o z³o¿enie przez ni¹
podpisu na reklamowej ulotce jednego z koncernów farmaceutycznych. Krzysztof Strojek, urodzony w 1958 r., jest absolwentem Wydzia³u Lekarskiego Œl¹skiej Akademii Medycznej. Pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii Œl¹skiej Akademii Medycznej na stanowisku adiunkta i jest specjalist¹ w zakresie
diabetologii. Jego ¿ona jest lekarzem okulist¹, ma dwoje dzieci.

Wielkopolski bojownik
– Walczymy o sprawiedliwoœæ oraz o to, co nam siê
s³usznie nale¿y – mówi Andrzej Grzybowski (na
zdjêciu), prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Swój apel Grzybowski skierowa³ do ministra
zdrowia, który chcia³by, aby wszystkie oddzia³y
NFZ otrzyma³y podwy¿kê funduszy o co najmniej 3 proc. W praktyce jest to niemo¿liwe,
a niepodpisanie przez Balickiego rozporz¹dzenia
utrudni uzyskanie przez Wielkopolskê planowanej podwy¿ki funduszy o 232 mln z³.
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Czech odwo³ana,
Strojek powo³any

– Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) s¹ w Polsce dyskryminowani i wbrew uchwale Parlamentu Europejskiego nie maj¹ zapewnionego dostêpu do leczenia zgodnego z obowi¹zuj¹cymi standardami terapeutycznymi, determinuj¹cego godne ¿ycie, mo¿liwoœæ kontynuowania nauki, pracy i normalnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie – stwierdzi³a Izabela Odrobiñska (na zdjêciu). Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z³o¿y³o w Ministerstwie Zdrowia dokument Narodowy
program leczenia chorych z SM. W programie zaproponowano konkretne rozwi¹zania dotycz¹ce
kompleksowego leczenia chorych, obejmuj¹cego m.in. farmakoterapiê. Program zosta³ opracowany przez zespó³ ekspertów wywodz¹cy siê z Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz Koalicji na rzecz Osób z SM.

Profesor Lidia B. Brydak (na
zdjêciu), kierownik Krajowego
Oœrodka ds. Grypy, w liœcie skierowanym do lekarzy oraz mediów
przypomina o zagro¿eniach wynikaj¹cych z corocznych epidemii
grypy. – W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym
siê sezonem epidemicznym grypy
chcielibyœmy Pañstwu przypomnieæ, ¿e grypê okreœla siê jako ostatni¹
niekontrolowan¹ plagê ludzkoœci, powoduj¹c¹ liczne powik³ania, niejednokrotnie nieodwracalne lub koñcz¹ce siê zgonem – mo¿na przeczytaæ w piœmie. Podpisany przez prof. Brydak oraz prof. Andrzeja F. Steciwko apel zawiera informacje o mo¿liwych powik³aniach pogrypowych oraz wskazaniach do szczepieñ.

Postêpy Ru¿y³³y
Profesor Witold
Ru¿y³³o (na zdjêciu)
jest redaktorem naczelnym nowego periodyku wydawanego
przez Wydawnictwo
Termedia – Postêpy
w Kardiologii Interwencyjnej. W tym roku uka¿¹ siê dwa numery, a od 2006 r. pismo bêdzie kwartalnikiem.
Cz³onkami rady naukowej czasopisma s¹ szefowie wszystkich pracowni kardiologii interwencyjnej w Polsce.
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Apel Spaczyñskiego
W liœcie skierowanym do ministra Marka Balickiego prof. Marek Spaczyñski (na zdjêciu), prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, podda³ gruntownej krytyce niektóre za³o¿enia programu Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. Wed³ug prof.
Spaczyñskiego podstawowym b³êdem jest to, ¿e program jest koordynowany przez patomorfologów, a nie – jak w innych krajach – przez ginekologów, lekarzy rodzinnych lub po³o¿ne œrodowiskowe. Ca³y program cechuje siê nisk¹ zg³aszalnoœci¹. Uwagi prof. Spaczyñskiego dotycz¹ tak¿e tego, ¿e g³ówny wysi³ek programu skierowano na jakoœæ cytodiagnostyki zapominaj¹c, ¿e cytologia jest badaniem wykrywczym, a nie rozpoznawczym. Za jeden z kardynalnych b³êdów prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uzna³ brak realnej oceny si³ i œrodków oraz
próby monopolizacji dzia³añ profilaktycznych przez patomorfologów.
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Xena grypy
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Dyskryminacja chorych na SM

– Obserwacje
wskazuj¹, ¿e 30
do 70 proc. przypadków atopowego zapalenia skóry (AZS) mo¿e
byæ przyczyn¹
astmy oskrzelowej. Dlatego tak
zwracamy uwagê
na niedocenianie
zagro¿enia atopowym zapaleniem skóry, które mo¿e byæ przyczyn¹
innych chorób alergicznych, o wiele ciê¿szych
w przebiegu i czêsto koñcz¹cych siê œmierci¹ pacjenta. Problem w tym, ¿e badania brytyjskie pokaza³y, ¿e tylko po³owa lekarzy zajmuj¹cych siê atopowym zapaleniem skóry zwraca uwagê na zagro¿enia, jakie niesie choroba. Pozostali w ogóle nie pytaj¹ pacjentów, czy maj¹ jakiekolwiek problemy –
mówi prof. Ryszard Kurzawa (na zdjêciu), kierownik Kliniki Alergologii i Pneumologii Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc w Rabce Zdroju. Rozmowa z prof. Kurzaw¹ zosta³a zamieszczona w najnowszym numerze Przewodnika
Lekarza, w którym mo¿na znaleŸæ tak¿e blok
artyku³ów kardiologicznych oraz materia³ nt.
d³ugo dzia³aj¹cych β2-mimetyków (LABA)
i wziewnych glikokortykosteroidów (WGKS)
w leczeniu astmy i przewlek³ej obturacyjnej
choroby p³uc (POChP) oraz opracowanie dotycz¹ce klinicznego przebiegu opryszczki, jej
infekcji i terapii.

W nastêpnym numerze
Mened¿era Zdrowia przedstawimy omówienie pracy Longina Niemczyka, która powsta³a
pod kierunkiem dr Katarzyny
Tymowskiej (na zdjêciu), na temat motywów wyboru studiów
medycznych. Jak wynika z analizy ankiet, ponad po³owa (56,3
proc.) respondentów planuje
pracê w zak³adzie publicznym.
Niewielki odsetek (16,7 proc.)
studentów chcia³by pracowaæ
w zak³adach prywatnych. Dzisiejsi studenci oczekuj¹ godziwego
wynagrodzenia. Tylko co dziesi¹ty zgodzi³by siê na 1 tys. z³ (mowa o kwotach netto), 31 proc. respondentów chcia³oby po studiach zarabiaæ miesiêcznie ok. 1,5–2 tys. z³. Niemal tyle samo (30
proc.) chcia³oby pobieraæ wynagrodzenie powy¿ej 2,5 tys. z³.

Termedia i Wprost

PGF za Atlantykiem

Wydawnictwo Termedia i AWR
Wprost (na zdjêciu szefowie: Janusz
Michalak i Marek Król) uzgodnili
porozumienie dotycz¹ce opracowania
rankingu szpitali i specjalnoœci medycznych. Ranking zostanie opublikowany w tygodniku Wprost pod koniec tego roku.

– Prognoza szacuj¹ca, ¿e w ca³ym
2005 r. osi¹gniemy dwucyfrowy wzrost
zysku, zostanie wykonana – zapewnia
Jacek Szwajcowski (na zdjêciu), prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Oprócz optymistycznych rokowañ na bie¿¹cy rok, PGF, przez
spó³kê stowarzyszon¹, spróbuje si³
na rynku biotechnologicznym
w USA. Polska Grupa Farmaceutyczna w pierwszym pó³roczu wypracowa³a 25,4 mln z³ zysku, o ponad 18 proc. mniej ni¿ przed rokiem. Ale
prezes spó³ki jest dobrej myœli. Przekonanie takie opiera na kilku przes³ankach, m.in. na spodziewanym wzroœcie sprzeda¿y i redukcji kosztów. W realizacji amerykañskich planów ma pomóc poœrednictwo firmy Pharmena,
w której PGF kontroluje 47,6 proc. udzia³ów. W USA powsta³a ju¿ nawet
spó³ka, do której Polacy wnieœli patenty i wiedzê, a amerykañski partner wy³o¿y 10 mln dol. gotówki za 20 proc. kapita³u.
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Dlaczego chc¹ byæ lekarzami
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Profesor Zbigniew Religa (na
zdjêciu) by³ honorowym goœciem
Polskiej Grupy Farmaceutycznej,
organizatora programu Dbam
o zdrowie. Z³oœliwi twierdz¹, ¿e to
element podupadaj¹cej kampanii
wyborczej wybitnego kardiochirurga, który ostatnio znikn¹³ z ³amów prasy i telewizyjnych okienek. Nie wiadomo, jaka jest tego
przyczyna – fatalny PR czy zniechêcenie kandydata na najwy¿szy urz¹d w pañstwie.
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Przewodnik po atopii
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Gdzie jest Religa?

