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DWUGŁOS
(NIE)POROZUMIENIE REZYDENCI – SZUMOWSKI
PONAD ROK PO PODPISANIU POROZUMIENIA RESORTU ZDROWIA Z LEKARZAMI REZYDENTAMI STRONY WZAJEMNIE ZARZUCAJĄ SOBIE ŁAMANIE
JEGO USTALEŃ I MANIPULACJĘ.

Fot. PAP/Paweł Supernak

DAMIAN PATECKI
WICEPRZEWODNICZĄCY POROZUMIENIA
REZYDENTÓW

Lekarze na ulicach

Fot. PAP/Paweł Supernak

Ministerstwo powołuje zespół, który ma
opracować Narodową
Strategię Onkologiczną. Pracami grupy
ekspertów pokieruje
prof. Piotr Rutkowski,
a w skład zespołu wejdą przedstawiciele ministra, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych
i organizacji zrzeszających pacjentów
onkologicznych.

AOS – BĘDZIE KOLEJNE ANEKSOWANIE

To jeszcze jedna sejmowa wrzuta: do
ustawy o prawach pacjenta dopisano paragraf zezwalający na kolejne
aneksowanie umów AOS. Z końcem
grudnia 2019 r. upływa termin obowiązywania dużej liczby tych umów, a NFZ
mógłby nie zdążyć przeprowadzić nowych konkursów.
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Lekarze wyszli na warszawskie ulice,
żeby zaprotestować przeciwko sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.
Domagali się przeznaczania na nią
6,8 proc. PKB. – Nie walczymy tylko
o siebie, lecz także o pacjentów, którzy w kolejkach tracą zdrowie i życie
– powiedział przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy Krzysztof Bukiel.
Medycy szli sprzed budynku Ministerstwa Zdrowia do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Pochód otwierał transparent z napisem „6,8 proc. PKB
na zdrowie”. Demonstranci nieśli również inne: „W sieci szpitale umierają
po cichu”, „Stop śmierci w kolejkach”, „Zmęczony lekarz = żaden lekarz”,
„Wszyscy jesteśmy pacjentami”.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, przemawiając przed
sejmem, wyjaśnił, że uczestniczy w demonstracji z poczucia obowiązku
wobec lekarzy i pacjentów. – Od dawna wiadomo, że zdrowie to nie koszt,
ale wspaniała inwestycja – powiedział.

HRYNIEWIECKI O INWESTYCJACH W INSTYTUCIE KARDIOLOGII: ROZBUDOWA O 30 PROC.

Fot. PAP/Leszek Szymański

– na tyle wylicza
zdrowotne
mld zł wydatki Polski
premier Morawiecki

Fot. PAP/Marcin Obara

Nikogo nie oszukałem.
Po przeczytaniu
W negocjacjach mówiliśmy
projektów ustaw, które
jednoznacznie, że nic nie
mają wdrożyć zasady
zmieniamy w metodologii
zawartego z ministerstwem
liczenia i nic nie zmieniliśmy.
porozumienia, przyznam,
Ustawa była konsultowana
że czujemy się oszukani. Bardzo
szeroko w czasie nowelizacji i podczas
żałuję, że podpisałem to lutowe porozumienie,
uchwalania w 2017 r. Żadnych zastrzeżeń
(źródło: Onet)
bo ono nie jest realizowane.
(źródło: PAP)
co do metodologii nie było.
RUTKOWSKI NA CZELE RESORTOWEGO
ZESPOŁU ONKOLOGICZNEGO

Fot. PAP/Paweł Supernak

ŁUKASZ SZUMOWSKI
MINISTER ZDROWIA

Profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii
w Aninie, podczas rocznicowych uroczystości swojej instytucji zaprezentował program inwestycyjny. – Stale się rozwijamy. Inwestycje rozpoczęte w 2015 r. spowodują rozbudowę
szpitala o 30 proc. – mówił.
W połowie 2020 r. zostanie oddany nowy budynek z nowym
blokiem zabiegowym, oddzielnym oddziałem wspomagania krążenia, oddziałem dla pacjentów po przeszczepieniu serca i nowe sale
hybrydowe, w których najnowocześniejsze zabiegi mogą wykonywać zarówno
chirurdzy, jak i kardiolodzy.
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JAK ZATRZYMAĆ BIG PHARMĘ?

POLOWANIE NA LEKARZY I PIELĘGNIARKI

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Holandia zaproponuje nowemu Parlamentowi Europejskiemu „zrównoważenie
interesów firm farmaceutycznych oraz pacjentów”. Według
„Politico” taki cel znalazł się na liście priorytetów unijnych
przygotowanych przez rząd holenderski na lata 2019–2024.
Holendrzy uważają, że Bruksela powinna dokonać rzetelnego przeglądu unijnego prawa farmaceutycznego. Celem ma być zapewnienie pacjentom dostępu do terapii w rozsądnych cenach. Szczególnie powinno to dotyczyć
leków na choroby rzadkie oraz preparatów dla dzieci – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” i wyjaśnia, że obok zaporowych cen według dokumentu sporządzonego przez Holendrów problemem jest także ograniczona dostępność. Niedobory
leków, brak zapasów i nierówna dystrybucja powinny zostać poddane analizie.

Polska Federacja Szpitali i Manpower
opublikowały raport „Niedobór talentów w branży medycznej”. Pediatrzy,
specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolodzy są na pierwszych miejscach
na liście specjalizacji lekarskich, w których najtrudniej jest znaleźć pracowników. Pielęgniarek poszukuje 72 proc.
szpitali, lekarzy 68 proc., a położnych
13 proc. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w całości podczas konferencji Hospital Management.

DZIECI – SAMOBÓJCY

Wzrosła łączna liczba dzieci między
siódmym a osiemnastym rokiem życia, które chciały popełnić samobójstwo. – Od 2013 r. do 2018 r. odnotowano dwukrotny wzrost: z 357 do
772 przypadków – wyjaśnia Michał
Gaweł z Komendy Głównej Policji.
Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu zaufania 116 111 z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dodaje, że liczba
prób samobójczych podawana przez
policję to wierzchołek góry lodowej.

PRZYKRĘCANIE INWESTYCYJNEJ ŚRUBY

Na inwestycje w służbie zdrowia powyżej 50 mln zł będzie musiała się zgodzić
specjalna komisja złożona z ministrów. W praktyce oznacza to, że bez zgody
komisji nie będzie można wybudować małego szpitala lub rozbudować istniejącego, dużego. Kto będzie wchodził w jej skład? Prezes Rady Ministrów, prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrowie: zdrowia, rozwoju regionalnego i finansów – wskażą po jednym przedstawicielu Komisji Oceny Wniosków
Inwestycyjnych.

NITSCHKE O PRAWIE DO EUTANAZJI

TRANSSEKSUALIZM WYKREŚLONY Z LISTY CHORÓB

Śmierć na własnych warunkach nie jest
przywilejem. To prawo. Powinni je mieć nie
tylko ludzie najciężej chorzy, ale wszyscy
dorośli o zdrowych zmysłach, którzy mogą
podejmować racjonalne decyzje o samobójstwie. Tak twierdzi Philip Nitschke,
70-letni lekarz z Australii, działacz na rzecz legalizacji
eutanazji i twórca kapsuły do odbierania sobie życia, którą
zaprezentowano podczas biennale sztuki współczesnej
w Wenecji.

Zaburzenie tożsamości płci nie będzie już
oficjalnie uznawane za chorobę psychiczną – zdecydowała Światowa Organizacja
Zdrowia.
Nowe normy mogą oznaczać zmiany w systemie opieki
zdrowotnej i w prawie. Do tej pory w krajach, w których
była możliwa zmiana płci, wymagano diagnozy lekarskiej.
Wycofanie zaburzenia tożsamości płci z listy chorób psychicznych może spowodować, że taka diagnoza nie będzie
już konieczna.
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53 218

przypadków
odry
odnotowano
w 2018 r.
na Ukrainie

Rekord. W 2018 r. wpłynęło najwięcej wniosków
o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego w historii Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych.
– Od kilku lat liczba badań klinicznych wykonywanych w Polsce była na stałym poziomie, czyli
ok. 450 rocznie, ale ostatnio widzimy wzrost. Jest to związane z ubiegłorocznymi
zmianami w prawie farmaceutycznym, czyli zniesieniem obowiązku dołączania
do wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego umowy zawieranej między sponsorem a badaczem – mówi Grzegorz Cessak, prezes URPL. Dodaje, że wnioski są
sukcesywnie rozpatrywane.
– W 2018 r. wpłynęło 527 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego produktu
leczniczego. To najwięcej w historii urzędu – informuje Cessak. Wnioski dotyczą
badań w następujących dziedzinach: onkologii (29 proc.), neurologii (11 proc.),
dermatologii (8,5 proc.), gastroenterologii (7 proc.), kardiologii (5 proc.), chorobach płuc (5 proc.), reumatologii (4 proc.), diabetologii (3,5 proc.), nefrologii
(3 proc.), psychiatrii (4 proc.), ginekologii (2 proc.), okulistyce (2 proc.).
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Najwięcej wniosków o rozpoczęcie
badań klinicznych dotyczy…
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DWUGŁOS
LEKARZE ZA KRATY
CZY ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO DOTYCZY LEKARZY? ZDANIA SĄ PODZIELONE.
KRZYSZTOF MADEJ
WICEPREZES NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

OFICJALNE STANOWISKO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Nawet zakwalifikowanie błędu medycznego
jako przestępstwa nieumyślnego
spowodowania śmierci nie oznacza,
że w świetle nowych regulacji nie jest możliwe
warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Kara jednego roku więzienia nadal będzie
mogła być warunkowo zawieszana – tu nowe
przepisy niczego nie zmieniają. Znowelizowany
przepis odnosi się do pospolitych przestępstw.
Chodzi o takie przypadki, gdy np. bandyta
śmiertelnie dźgnie ofiarę nożem, a jego czyn
zostanie zakwalifikowany jako nieumyślne
spowodowanie śmierci.
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kosztuje jednorazowa terapia
najdroższym lekiem świata
– Zolgensma (producent
Novartis), stosowanym
w rdzeniowym zaniku mięśni

Papież przeciw badaniom prenatalnym
Fot. PAP/PA

Fot. PAP/Piotr Nowak

Prawo i Sprawiedliwość
jeszcze przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego
rozpoczęło ekspresowe
prace nad zmianami
w Kodeksie karnym. Wynika
z nich, że lekarz skazany za błąd na więcej
niż rok pozbawienia wolności nie będzie
mógł liczyć na warunkowe zawieszenie kary.
Trudno przewidzieć, jakie skutki społeczne
wywoła drakońskie zaostrzanie kar dla ludzi,
których spotkało to życiowe nieszczęście,
że nieumyślnie przyczynili się do śmierci
drugiego człowieka.

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne, należy zniechęcać do posługiwania się diagnozą prenatalną w celach selekcji – powiedział
papież Franciszek. Dodał, że jest to wyraz
nieludzkiej mentalności eugenicznej.
– Aborcja nie jest nigdy odpowiedzią, jakiej poszukują kobiety i rodziny. To raczej strach przed chorobą i samotnością
wywołują wahania rodziców – mówił papież.

e-Badania
Fot. istockphoto.com

Ministerstwo Zdrowia poszerza elektroniczną dokumentację
medyczną o kolejny istotny dokument – opis badań diagnostycznych. Projekt noweli rozporządzenia w tej sprawie trafił
do opiniowania. Pacjent nie będzie już musiał chodzić do
lekarza z plikiem badań i drżeć, by ich nie zgubić. Kolejne
e-dokumenty wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia okazują się sukcesem,
wbrew obawom, które towarzyszyły ich wdrażaniu.
315 MIEJSC WIĘCEJ NA STUDIACH LEKARSKICH

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia określającego limity
przyjęć na studia lekarskie. Na kierunku lekarskim projektowana liczba miejsc
ogółem wynosi 8331. W tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim 5122 miejsca, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim
1308 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie
stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski – 1901 miejsc.
W porównaniu z rokiem akademickim 2018/2019 ogólny limit przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wzrósł o 315 miejsc (bez uwzględnienia
limitów na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej w języku innym niż język polski).
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RESORT ZAMYKA INSTYTUT W SOSNOWCU

Minister zdrowia powołał komisję,
której celem będzie ustalenie warunków likwidacji Instytutu Medycyny
Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu. Komisja ma pracować
nad tworzeniem, łączeniem, podziałem, reorganizacją, przekształcaniem,
włączaniem lub likwidacją jednostek
organizacyjnych. Na jej czele stanął
Jacek Bębenek, przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia.
Likwidacja Instytutu jest konieczna
ze względu na jego fatalną sytuację
finansową. Były kłopoty z wypłacaniem
pensji na czas, wielu pracowników
naukowych dostało wypowiedzenia,
a bez nich Instytut nie może funkcjonować jako placówka naukowo-badawcza.
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Czasopisma Wydawnictwa Termedia w czołówce rankingu Scopus
SCOPUS – NAJWIĘKSZA BAZA ABSTRAKTÓW I CYTOWAŃ Z RECENZOWANYCH CZASOPISM, KSIĄŻEK NAUKOWYCH
I MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH – OPRACOWAŁ RANKING CZASOPISM NAUKOWYCH. W ZESTAWIENIU ZA 2018 R.
ZNALAZŁY SIĘ AŻ 34 CZASOPISMA, KTÓRE SĄ PUBLIKOWANE NA PLATFORMIE WYDAWNICTWA TERMEDIA.

W pierwszym i drugim kwartylu w swoich kategoriach znajduje się aż sześć tytułów (nazwa – punktacja CiteScore):
• „Archives of Medical Science” – 2,25,
• „Biology of Sport” – 2,22,
• „Journal of Contemporary Brachytherapy” – 1,76,
• „Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia” – 1,45,
• „Anaesthesiology Intensive Therapy” – 1,37,
• „Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques” – 1,28.
W zestawieniu obejmującym Europę Wschodnią dwa
czasopisma Wydawnictwa Termedia („Biology of Sport”
i „Archives of Medical Science”) są w pierwszej piętnastce
spośród wszystkich 1926 czasopism naukowych, a wśród
publikowanych w Polsce (wszystkie kategorie) na szczycie
znajdują się: „Biology of Sport”, wydawane przez Instytut
Sportu – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy
z Wydawnictwem Termedia pod redakcją dr. Piotra Żmijewskiego, miejsce trzecie według wskaźnika SJR (Scimago
Journal Rank Indicator), „Archives of Medical Science”,
wydawane przez Wydawnictwo Termedia pod redakcją
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lekarza przypada
średnio w Polsce
na 1000 mieszkańców
(wg raportu OECD i KE)

prof. Macieja Banacha, dyrektora naukowego wydawnictwa, miejsce czwarte według wskaźnika SJR.
W pierwszej setce spośród 372 czasopism polskich znalazły się jeszcze:
• „Journal of Contemporary Brachytherapy”,
• „Central European Journal of Immunology”,
• „Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia”,
• „Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques”,
• „Anaesthesiology Intensive Therapy”,
• „Advances in Dermatology and Allergology/Postępy
Dermatologii i Alergologii”,
• „Menopause Review/Przegląd Menopauzalny”,
• „Folia Neuropathologica”,
• „Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny”,
• „Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”,
• „Reumatologia/Rheumatology”,
• „Polish Journal of Pathology”.

Urzędnicy NFZ dostaną podwyżki
Dzięki temu, że pracuje więcej ludzi, niż zakładano, do budżetu wpływa więcej
pieniędzy ze składek. W związku z tym rząd zmienia plan finansowy NFZ. Przy
okazji przewidziano też przekazanie dodatkowych 6,9 mln zł na... wynagrodzenia dla pracowników NFZ.
Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że pracownicy od 10 lat nie dostali podwyżek. – Prowadzi to do sytuacji, że wykwalifikowana kadra rezygnuje z pracy
– tłumaczy Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ.

KOSTKA: JEST 30 ŁÓŻEK GERIATRYCZNYCH,
A POWINNO BYĆ TYSIĄC

– Seniorzy to nie jest łatwy temat.
Nieładnie pachną, dużo chorują i dużo
kosztują. Ale choćbyśmy nie wiem jak
udawali, że tematu nie ma, to sytuacja
łódzkich seniorów jest katastrofalna –
mówi prof. Tomasz Kostka, konsultant
krajowy w dziedzinie geriatrii. Z wyliczeń specjalisty wynika, że w tej chwili
w Łodzi i okolicach jest nieco ponad
30 łóżek geriatrycznych. A powinno
być tysiąc.

maj/czerwiec 3-4/2019

Przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych uważają, że dyrektorzy szpitali
kładą pacjentów na korytarzu, by nie zatrudniać większej
liczby pielęgniarek. Do normy zatrudnieniowej nie wlicza
się bowiem tzw. dostawek.
Choć w rejestrach figurują oddziały o zmniejszonej liczebności, pacjentów jest tylu, ilu było wcześniej. Leżą jednak
na dostawionych łóżkach, a zatem nie uwzględnia się ich
przy wyliczaniu norm.
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DOSTAWKI SPOSOBEM NA OBEJŚCIE
NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK

CENTRUM DIALIZA OPUSZCZA BIAŁOGARD

Firma, która od ponad 3 lat zarządza lecznicą w Białogardzie, poinformowała,
że nie chce już dalej prowadzić tego szpitala i zamierza go oddać samorządowi.
Samorządowcy z Białogardu dali sobie czas do 6 czerwca na opracowanie planu przejęcia szpitala. Ale to, że będzie on znowu samorządowy, jest już niemal
pewne.
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