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FILIP NOWAK OFICJALNIE PREZESEM

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed to nowa organizacja, która zrzesza
jedenaście firm: Ardigen SA, Captor Therapeutics SA,
Celon Pharma SA, ExploRNA Therapeutics SA, OncoArendi Therapeutics SA, Polski Bank Komórek Macierzystych
SA, PolTREG SA, Pure Biologics SA, Ryvu Therapeutics
SA, Selvita SA i WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Prezesem związku jest Marta Winiarska, która do tej
pory kierowała działaniami public affairs i public relations w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA.
– Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii
Medycznej BioInMed powstał po to, aby we współpracy
ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną
stworzyć ekosystem, który pozwoli uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji, a w przyszłości również być może siłę napędową gospodarki
– wyjaśnia prezes BioInMed Marta Winiarska.

MEDAL GLORIA MEDICINAE DLA PROF. TOMASZA GRODZICKIEGO

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta
gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, podczas której
wręczono Medale Gloria Medicinae przyznawane corocznie
dziesięciu wybitnym przedstawicielom polskiego środowiska lekarskiego. W gronie odznaczonych znalazł się prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. Tomasz Grodzicki.
Medal Gloria Medicinae – ustanowiony w 1990 r. z inicjatywy prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego – to najwyższe
wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. Nadawany jest, jak czytamy w uzasadnieniu: za
ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia
i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki
leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji
stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości
dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
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osób obserwuje profil „Menedżera Zdrowia”
na LinkedIn – jesteśmy liderem wśród portali
o systemie ochrony zdrowia w tym serwisie
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Po zakończonym konkursie
oraz uzyskaniu pozytywnej
rekomendacji Rady NFZ minister Adam Niedzielski powołał
Filipa Nowaka na stanowisko
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. O nominacji poinformowano 9 listopada na Twitterze.
Filip Nowak 26 sierpnia 2020 r. został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa NFZ. Od 29 listopada
2019 r. był zastępcą prezesa NFZ do spraw operacyjnych.
Wcześniej przez ponad pięć lat pełnił funkcję dyrektora
oddziału mazowieckiego NFZ, a także kierował pracami
oddziałów opolskiego i wielkopolskiego. Pracował również
w oddziale dolnośląskim NFZ. Od 2015 r. jest przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Uczelni Łazarskiego
w Warszawie.
ŁÓŻKA SZPITALNE DO PILNEJ WYMIANY
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Nowa organizacja branżowa

Pieniądze z Funduszu Medycznego zostaną przeznaczone
na kupno nowych łóżek, bo stare nadają się do wymiany –
Ministerstwo Zdrowia też to potwierdza.
W założeniach projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych” resort pisze, że ponad połowa łóżek
w Polsce ma więcej niż 12 lat i nie spełnia swojej funkcji.
Projekt wpisano do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.
W dokumencie cytowane są wyniki przeprowadzonego
przez Ministerstwo Zdrowia badania z 2020 r. dotyczącego
oceny stanu i stopnia zużycia infrastruktury łóżek szpitalnych w podmiotach leczniczych.
Stwierdzono, że okres eksploatacji 58 proc. wszystkich wykorzystywanych łóżek przekracza 12 lat. Łóżka ze względu na
długi okres eksploatacji są niedostosowane do aktualnych
wymogów i potrzeb, a także nie spełniają funkcji, jakie powinny pełnić w procesie leczenia szpitalnego i rekonwalescencji.
Ze względów sanitarnych i technologicznych powinny zostać
wycofane z eksploatacji – wskazano w dokumencie, informując, że badanie stanu infrastruktury łóżek szpitalnych wykazało, że dwa na trzy z nich kwalifikują się do pilnej wymiany.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów
to czwarty kwartał 2021 r.
listopad 9-10/2021
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Absolwentów nie nauczono kontaktu z pacjentem, fantom przecież nie mówi
Fot. Przemek Wierzchowski/Agencja Gazeta

Były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skrytykował zapowiedź
likwidacji stażu podyplomowego.
Rektorzy uczelni medycznych zwrócili się do ministra zdrowia z apelem o zniesienie
stażu dla absolwentów wydziałów lekarskich. Resortowi zdrowia pomysł
się spodobał. Wiceminister Piotr Bromber mówił o niezwłocznej inicjatywie
legislacyjnej, dzięki której może już w przyszłym roku stażu nie będzie.
Co na to Maciej Hamankiewicz?
– Zadowolenie konferencji rektorów z doskonałego przygotowania absolwentów do
pracy jest bezpodstawne. Spotykam się z nimi w szpitalnej praktyce i wiem, co potrafią. Na ogół w czasie studiów nie mieli szansy
wykonać podstawowych czynności lekarskich na żywym człowieku, takich jak punkcja, wkłucia do naczyń. Przede wszystkim jednak
nie nauczono ich kontaktu z chorym, fantom przecież nie mówi, więc potem mdleją na widok żywego pacjenta. Owszem, można
rozważyć zmianę długości i zakresu stażu, ale nie jego likwidację – stwierdził Hamankiewicz w „Gazecie Wyborczej”.

PROF. JAROSŁAW J. FEDOROWSKI W ZARZĄDZIE IHF

CHORUJĄ MŁODZI
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HAKERZY ATAKUJĄ ZDROWIE

Kilkanaście ostatnich miesięcy
w branży to boom działalności cyberprzestępców. Według danych
gromadzonych przez Check Point
liczba ataków na ochronę zdrowia zwiększyła się we wrześniu
o 55 proc. w porównaniu z zeszłym
rokiem. W liczbach bezwzględnych
oznacza to, że co tydzień przestępcy atakują sektor zdrowia średnio
752 razy.
Przykładowo w lipcu 2021 r. hakerzy zablokowali dostęp do danych klinicznych
jednego ze szpitali w Bukareszcie, w sierpniu zdezorganizowali na kilka godzin
szczepienia przeciw COVID-19 we włoskim regionie Lacjum, a wiosną zaatakowali publiczną ochronę zdrowia w Irlandii, przez co odwołano część zaplanowanych porad lekarskich. Te zdarzenia mogą mieć tragiczny finał, jak atak
na centrum kliniczne w Düsseldorfie w 2020 r., który doprowadził do śmierci
pacjentki, bo wskutek blokady systemów nie otrzymała ona na czas pomocy.
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Przedstawiciele Zgromadzenia Ogólnego International Hospital Federation powołali prof. Jarosława J. Fedorowskiego do swojego zarządu. Ekspert jest przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej „Menedżera Zdrowia” oraz
prezesem Polskiej Federacji Szpitali. IHF to jedyna globalna organizacja szpitali
– z 92-letnią historią.

Średnia wieku chorych na COVID-19 na
oddziałach intensywnej terapii to 30 lat.
Mówi o tym prof. Mirosław Czuczwar
z Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego w Lublinie: – Czegoś takiego nigdy nie było na intensywnych
terapiach dorosłych. I podaje przykłady:
– Ostatnio przywieziono do nas kolejną
chorą w wieku 37 lat. Pomagamy też
17-latkowi, który walczy o życie.
Zapowiada, że najprawdopodobniej
będziemy obserwować coraz wyraźniej
tendencję polegającą na tym, że chorować będą coraz młodsze osoby bez
żadnych obciążeń.
– Część z nich niestety umrze – podsumowuje prof. Mirosław Czuczwar.
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PREMIER NIE ZGODZIŁ SIĘ NA WYKORZYSTYWANIE CERTYFIKATÓW COVIDOWYCH

– Rada Medyczna rekomendowała nakaz kontroli certyfikatów covidowych. Rząd nie
posłuchał ze względów politycznych – mówi prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członek Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze.
– Wszyscy członkowie Rady Medycznej byli za tym, aby jak najwcześniej wprowadzić
wykorzystanie certyfikatów szczepieniowych – wzorem innych państw. Tak doradzaliśmy premierowi. Dałoby to olbrzymie pole manewru rządzącym i byłoby bodźcem
do szczepienia się społeczeństwa. Miałoby to polegać na wprowadzeniu nakazu
kontrolowania certyfikatów przy wejściach do miejsc publicznych – powiedział prof. Robert Flisiak w Radiu Zet.
Dlaczego rząd nie posłuchał Rady Medycznej?
– Chodzi o względy polityczne. To niewygodna decyzja. Niestety, nieliczna grupka osób, które są przeciwne wszystkiemu
– szczepieniom, pandemii – ma wpływ na polityków – skomentował prof. Flisiak. – Certyfikatem jest nie tylko potwierdzenie
zaszczepienia, lecz także negatywny test i fakt przechorowania koronawirusa – podkreślił.
listopad 9-10/2021
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