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MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom to priorytet
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wprowadzenie 

szczepień przeciwko pneumokokom do narodowych programów szczepień. 

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapowiedział podczas konferencji „Perspektywy i szanse szczepień ochronnych 

w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży“, zorganizowanej przez senacką Komisję Zdrowia oraz Europejskie 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pro Salutem, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby jak najszybciej wprowadzić 
powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom.

Dodał jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat jego finansowanie z budżetu na pewno nie będzie możliwe ze względu 

na wysoki koszt.

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, mogące atakować różne narządy człowieka. Mogą być przyczyną poważnych 

chorób, m.in. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenia płuc. 

Prof. Ewa Bernatowska z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) podkreśliła, że szczepienia przeciwko 

pneumokokom są rekomendowane także przez polskich specjalistów. Przekonywała, że szczepienia te mają bardzo 

wysoką skuteczność i wpływają na zmniejszenie zachorowalności na inne choroby infekcyjne.

Dodała, że choć polski kalendarz szczepień jest zbliżony do standardów europejskich, Pediatryczny Zespół Ekspertów, 

który w tej kwestii doradza Ministrowi Zdrowia, chciałby również wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko 

ospie wietrznej, szczepień przeciwko grypie w grupie ryzyka, przeciwko meningokokom oraz rotawirusowi w 

wybranych grupach wiekowych oraz szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), niektóre typy tego 

wirusa mogą powodować raka szyjki macicy).

Czytaj więcej:    Marek Twardowski | meningokoki | pneumokoki | Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) | Polskie

Towarzystwo Wakcynologii (PTW) | Pediatryczny Zespół Ekspertów | Ewa Bernatowska | szczepienia przeciwko

pneumokokom | wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) 
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postuluje wprowadzenie powszechnych testów dla wszystkich powyżej 
15 roku życia. To zdaniem organizacji, pozwoli na niemal zupełne wyeliminowanie zagrożenia wirusem HIV. 

Test na wirusa HIV i szybka terapia antyretrowirusowa może zmniejszyć w ciągu dziesięciu lat liczbę zakażonych 
nawet o 95 proc. - wynika z badania opublikowanego przez tygodnik medyczny „Lancet”. 

W dziale:

najnowsze najpopularniejsze

Dolnośląski NFZ do ZOZ-ów: zapłacimy za
świadczenia, przyjmujcie pacjentów 
Dolnośląski oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) apeluje do placówek 
medycznych, które nie podpisały jeszcze umów z 
NFZ na świadczenia w 2009 r., aby normalnie 
przyjmowały pacjentów. Pieniądze będą 
rozliczone po podpisaniu umowy z Funduszem. 
więcej   

MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom
to priorytet 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca 
wprowadzenie szczepień przeciwko 
pneumokokom do narodowych programów 
szczepień. więcej   

Wskutek likwidacji oddziałów
pediatrycznych... 
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim oddział 
dziecięcy pęka w szwach. Pacjenci leżą na 
korytarzu, w świetlicy i gabinecie zabiegowym. 
W opinii dyrekcji jest to skutek likwidacji 
oddziałów dziecięcych w innych gorzowskich 
szpitalach. więcej   

Jaką decyzję podejmie prezes NFZ? 
Wicewojewoda dolnośląski Zdzisław Średniawski 
– wicewojewoda dolnośląski wystąpił do prezesa 
NFZ z propozycją, by do czasu rozstrzygnięcia 
nowych konkursów ofert na świadczenia 
medyczne przedłużyć ważność dotychczasowych 
umów. więcej   

Znieczulenie przy porodzie: jest, a jakoby
go nie było 
Tylko co dziesiąta polska kobieta może urodzić 
bez bólu - ze statystyk Narodowego Funduszu 
Zdrowia wynika, że w 2007 r. takie znieczulenie 
dostało zalewie 10 proc. rodzących. Na 
znieczulenia dla pozostałych w budżecie nie ma 
środków, a przepisy nie pozwalają pacjentkom na 
płacenie z własnej kieszeni. O ich zmianę 
zabiegają posłowie Platformy Obywatelskiej. 
więcej   

Szczecin: połączenie dwóch szpitali może
oznaczać utratę 1 mln euro z Funduszy
Norweskich 
Paweł Gonerko, dyrektor Specjalistycznego 
SPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie, a 
do niedawna zastępca dyrektora 
Specjalistycznego ZOZ-u Zdroje Szczecin, jest, 
podobnie jak Marek Hok, wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego, gorącym 
zwolennikiem połączenia obu lecznic. Nawet, jeśli 
miałoby to oznaczać cofnięcie dotacji w 
wysokości 1 mln euro przyznanej w ramach 
Funduszy Norweskich SSPZOZ nad Dzieckiem i 
Młodzieżą na budowę nowego oddziału oparzeń. 
więcej   
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Kontraktowa mapa Polski 2009: szpitale 
pracują (prawie) normalnie 

Prywatny rynek medyczny: to był rok 
wielu fuzji i przejęć z rozsądku 

(Nie)obiektywny przegląd ważniejszych 
wydarzeń minionego roku 

Prof. Zbigniew Gaciong o unieważnieniu 
pięciu pytań PES: nie żałuję tej decyzji 

Egzamin specjalizacyjny z interny: 
zdesperowani lekarze piszą do premiera 

Więcej
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Jarosław Kozera 

Według NFZ 48 plus 8 równa się 51 
więcej  

Jarosław Kozera 

Czy można uchwalić uczciwość? 
więcej  

 

Forum

Twardowski: Będą bezpłatne szczepienia dla 

wcześniaków przeciwko wirusowi RSV 

Rzeszów: lekarze nie przedłużyli kontraktów 

- porody wstrzymano 

To może być portal dla hipochondryków... 

Jarosław: pielęgniarki odeszły od łóżek 

pacjentów 

Pielęgniarki ze szpitala w Jarosławiu 

rozpoczynają głodówkę 

Lubelskie: ratowanie małych pacjentów 

przynosi deficyt 

Więcej

Miesięcznik RYNEK ZDROWIA

Grudzień 2008

Polsko, zadbaj o swoje 
dzieci

Prof. Alicja Chybicka: - 

Sytuacja polskiej pediatrii jest 

dramatyczna. Nie znoszę 
czarnowidztwa, ale jeśli nie 

wprowadzimy zmian, będzie 

jeszcze gorzej. więcej  

Najmłodsi przegrywają z gruperem

System jak w soczewce: co mówią w 

Wielkopolsce?

Ile szpitalna spółka odda fiskusowi

Kompromis w pigułce

Dyskusja o handlu równoległym lekami: 

Prawdy, mity, emocje

Więcej
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WHO: HIV może zniknąć w 10 lat   

więcej

Epidemiolodzy: o 95 proc. można zmniejszyć zakażenia wirusem HIV   

więcej

Choć zanosiło się na to, że po „gorącym” 
grudniu, który minął pod znakiem twardych 
negocjacji z Funduszem, nastąpi jeszcze 
bardziej „gorący” styczeń, który upłynie pod 
znakiem nie podpisanych kontraktów, 
ostatecznie wszystko ułożyło się tak, jak 
zwykle. Mimo wyceny punktu rozliczeniowego 
pozostającej na zaproponowanym przez 
płatnika poziomie 51 zł, umowy z NFZ zostały 
podpisane niemal wszędzie, a tam, gdzie to 
jeszcze nie nastąpiło, sprawy - jak wynika z 
zapowiedzi - zostaną rozwiązane w najbliższych 
dniach. Np. Na Mazowszu już 23 grudnia było 
wiadomo, że zarówno dyrektorzy 109 szpitali, 
jak i urzędnicy Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ spędzą Święta i Nowy Rok 
w mniej nerwowej atmosferze.   

Więcej

Rok 2008 w sektorze prywatnej służby zdrowia 
można uznać za wyjątkowy, a zmiany, jakie 
objęły największych graczy na rynku, za wręcz 
rewolucyjne. Nigdy bowiem dotąd nie 
odnotowano w Polsce w jednym tylko roku 
tylu przetasowań wynikających z przejęć i 
konsolidacji, wymiany tylu prezesów spółek ani 
nie realizowano tak znacznych inwestycji 
szpitalnych.  

Więcej

Zarówno politycy, jak i lekarze podkreślali w 
ubiegłym roku, jak ważne jest dobro pacjenta. 
I jakby nieco żonglując tym „dobrem pacjenta” 
próbowali reformować służbę 
zdrowia.Wprowadzili i odrzucali ustawy oraz 
forsowali pomysły, które miały wpłynąć na 
poprawę sytuacji.  

Więcej

Lekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inicjatywa 
Protest PES, które skupia lekarzy walczących o 
zmianę formy egzaminu specjalizacyjnego oraz 
o unieważnienie ostatniego PES z chorób 
wewnętrznych mają wątpliwości m.in. co do 
działań komisji egzaminacyjnej, która 
unieważniła 5 pytań motywując to ich zbytnią 
trudnością.  

Więcej

Nadal nie cichnie sprawa ostatniego egzaminu 
specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. 
Stowarzyszenie Inicjatywa Protest PES, 
zrzeszające lekarzy, którzy walczą o jego 
unieważnienie i zmianę formy egzaminu, 
zdecydowali się napisać w tej sprawie list do 
premiera. Twierdzą, że egzamin został źle 
przeprowadzony.  

Więcej

wybierz dziedzinę 

http://www.rynekzdrowia.pl/Rejestracja/index.html
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#
http://www.rynekzdrowia.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/2.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/9.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/3.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/4.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/5.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/6.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/8.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Informatyka/7.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/11.html
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#
http://www.rynekzdrowia.pl/Alergologia/6.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Anestezjologia/7.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/3.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Choroby-wewnetrzne/28.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Choroby-zakazne/22.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Dermatologia/12.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Diabetologia/5.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Diagnostyka-laboratoryjna/24.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Endokrynologia/30.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Ginekologia/9.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Hematologia/19.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Kardiochirurgia/4.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Kardiologia/2.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Laryngologia/13.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Medycyna-ratunkowa/26.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Medycyna-Rodzinna/17.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Nefrologia/21.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Neonatologia/20.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Neurologia/8.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Okulistyka/14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Onkologia/1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Ortopedia/29.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Pediatria/15.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Psychiatria/16.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Pulmonologia/23.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Radiologia/25.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Reumatologia/11.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Transplantologia/18.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Urologia/10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Zdrowie-publiczne/27.html
http://www.rynekzdrowia.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/oferty_pracy/
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Kontakt/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/Marek-Twardowski,600.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/meningokoki,5618.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/pneumokoki,6631.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/Swiatowa-Organizacja-Zdrowia-WHO,9071.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/Polskie-Towarzystwo-Wakcynologii-PTW,10664.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/Pediatryczny-Zespol-Ekspertow,10665.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/Ewa-Bernatowska,10666.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/szczepienia-przeciwko-pneumokokom,10667.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/wirus-brodawczaka-ludzkiego-HPV,10668.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-to-priorytet,3864,1,drukuj.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-to-priorytet,3864,1,komentarze.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-to-priorytet,3864,1,komentarze.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/WHO-HIV-moze-zniknac-w-10-lat,3109.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/WHO-HIV-moze-zniknac-w-10-lat,3109.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Epidemiolodzy-o-95-proc-mozna-zmniejszyc-zakazenia-wirusem-HIV,3200.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Epidemiolodzy-o-95-proc-mozna-zmniejszyc-zakazenia-wirusem-HIV,3200.html
http://ooo.wnp.pl/adclick.php?bannerid=211&zoneid=114&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.electus.pl%2F
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-dla-lekarzy-i-podroznych/2.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Leki-generyczne/1.html
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#lastAdd
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#mostPop
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dolnoslaski-NFZ-do-ZOZow-zaplacimy-za-swiadczenia-przyjmujcie-pacjentow,3863,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dolnoslaski-NFZ-do-ZOZow-zaplacimy-za-swiadczenia-przyjmujcie-pacjentow,3863,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-to-priorytet,3864,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-to-priorytet,3864,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Wskutek-likwidacji-oddzialow-pediatrycznych,3860,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Wskutek-likwidacji-oddzialow-pediatrycznych,3860,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Jaka-decyzje-podejmie-prezes-NFZ,3859,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Jaka-decyzje-podejmie-prezes-NFZ,3859,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Znieczulenie-przy-porodzie-jest-a-jakoby-go-nie-bylo,3856,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Znieczulenie-przy-porodzie-jest-a-jakoby-go-nie-bylo,3856,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Szczecin-polaczenie-dwoch-szpitali-moze-oznaczac-utrate-1-mln-euro-z-Funduszy-Norweskich,3852,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Szczecin-polaczenie-dwoch-szpitali-moze-oznaczac-utrate-1-mln-euro-z-Funduszy-Norweskich,3852,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Kod-krwi,49,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Kod-krwi,49,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/ABG-juz-bez-SPIN,59,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/ABG-juz-bez-SPIN,59,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/HRG-od-przyszlego-roku,63,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/HRG-od-przyszlego-roku,63,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/W-Sosnowcu-szukaja-menadzera,69,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/W-Sosnowcu-szukaja-menadzera,69,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Czy-Donald-Tusk-podziekuje-Ewie-Kopacz,72,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Czy-Donald-Tusk-podziekuje-Ewie-Kopacz,72,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Na-klopoty-spolka,73,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Na-klopoty-spolka,73,1.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Kontraktowa-mapa-Polski-2009-szpitale-pracuja-prawie-normalnie,3849.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Kontraktowa-mapa-Polski-2009-szpitale-pracuja-prawie-normalnie,3849.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Prywatny-rynek-medyczny-to-byl-rok-wielu-fuzji-i-przejec-z-rozsadku,3828.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Prywatny-rynek-medyczny-to-byl-rok-wielu-fuzji-i-przejec-z-rozsadku,3828.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Nieobiektywny-przeglad-wazniejszych-wydarzen-minionego-roku,3799.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Nieobiektywny-przeglad-wazniejszych-wydarzen-minionego-roku,3799.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Prof-Zbigniew-Gaciong-o-uniewaznieniu-pieciu-pytan-PES-nie-zaluje-tej-decyzji,3785.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Prof-Zbigniew-Gaciong-o-uniewaznieniu-pieciu-pytan-PES-nie-zaluje-tej-decyzji,3785.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Egzamin-specjalizacyjny-z-interny-zdesperowani-lekarze-pisza-do-premiera,3762.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Egzamin-specjalizacyjny-z-interny-zdesperowani-lekarze-pisza-do-premiera,3762.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/index.html
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#footerTab1
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#footerTab2
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\394195c3f943dbcfe6d6c918875ff2ac_1.mht#footerTab3
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Dolnoslaski-NFZ-do-ZOZow-zaplacimy-za-swiadczenia-przyjmujcie-pacjentow,3863.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/MZ-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-to-priorytet,3864.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/W-Zimbabwe-nadal-epidemia-cholery,3862.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Ptasia-grypa-znowu-grozna-w-Wietnamie,3861.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Wskutek-likwidacji-oddzialow-pediatrycznych,3860.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Coraz-wiecej-Okien-Zycia,3858.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Jaka-decyzje-podejmie-prezes-NFZ,3859.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/LPR-lata-juz-z-Plocka,3857.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Znieczulenie-przy-porodzie-jest-a-jakoby-go-nie-bylo,3856.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Sposob-na-komary-sposob-na-denge,3855.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/W-Anglii-robiac-zakupy-zbadasz-krew,3854.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Wywiady/Prof-Marek-Safjan-Mowmy-pacjentom-cala-prawde,42.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Wozek-dla-Janusza-Switaja,47.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Kod-krwi,49.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/ABG-juz-bez-SPIN,59.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Ariadna-GierekLapinska-nie-jest-juz-dyrektorem,61.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/mMedica-zyskuje-popularnosc,62.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/HRG-od-przyszlego-roku,63.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Dobrze-miec-zasilanie-rezerwowe,64.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Dr-G-zaryzykowal-ale-nie-zabil,68.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/W-Sosnowcu-szukaja-menadzera,69.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Polfa-stawia-na-kolor,70.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Prof-Janusz-Skalski-o-operacjach-polskich-dzieci-w-Monachium-To-skutek-informacyjnego-terroryzmu,1082.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Najmlodsza-dyrektor-ZOZu-zrezygnowala-po-18-dniach-pracy,1707.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Mamy-nowa-liste-lekow-refundowanych,3071.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Badania-cytologiczne-przymus-ma-wzbudzic-wieksza-swiadomosc,1710.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Ministerstwo-Zdrowia-o-wizytach-repow-lekarze-dziekuja-nam-za-rozporzadzenie,3327.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Ksztalc-sie-na-zdrowie-czyli-jakich-bedziemy-mieli-menedzerow,285.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Gruzlica-w-szkole-w-Buczku-dzieci-jednak-zostana-obowiazkowo-przebadane-,2003.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Plebiscyt-internautow-czyli-gdy-Ewa-Kopacz-jednak-opusci-gabinet-na-Miodowej,3516.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Myslowice-dyrektor-szpitala-zwolnila-lekarzy-prezydent-zwolnil-ja,1209.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/Chca-skutecznego-leczenia,563.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/Platnik-bedzie-karal-lekarzy-zle-wypisujacych-recepty,1701.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/Jaroslaw-Kozera,49.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/Jaroslaw-Kozera,49.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/Jaroslaw-Kozera-Wedlug-NFZ-48-plus-8-rowna-sie-51,49,58.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/Jaroslaw-Kozera,49.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/Jaroslaw-Kozera,49.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Blogi/Jaroslaw-Kozera-Czy-mozna-uchwalic-uczciwosc,49,57.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/Artykuly,2782.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/Artykuly,3836.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/Artykuly,3842.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/Artykuly,3602.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/Artykuly,3847.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/Artykuly,1941.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/biezace-wydanie.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Polsko-zadbaj-o-swoje-dzieci,1695.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Polsko-zadbaj-o-swoje-dzieci,1695.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Najmlodsi-przegrywaja-z-gruperem,1696.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/System-jak-w-soczewce-co-mowia-w-Wielkopolsce,1698.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Ile-szpitalna-spolka-odda-fiskusowi,1699.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Kompromis-w-pigulce,1700.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Dyskusja-o-handlu-rownoleglym-lekami-Prawdy-mity-emocje,1701.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/biezace-wydanie.html
http://www.rynekzdrowia.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/Aktualnosci/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Artykuly/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Forum/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Patronat/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Kontakt/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Reklama/index.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Info/regulamin.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Partnerzy/index.html
http://www.wnp.pl/
http://www.portalspozywczy.pl/
http://www.wnp.pl/artykuly/
http://www.portalspozywczy.pl/rynekspozywczy/
http://www.mediaambassador.com/
http://www.studiopress.pl/


Wtorek,
6 stycznia 2009

 

   
 Logowanie:

 

 Zapamiętaj mnie

 

gfedc REJESTRACJA
 

 

 

 

Dodaj do ulubionych

CODZIENNY SERWIS BRANŻY MEDYCZNEJ

Twoja strona startowa

Finanse i zarządzanie Prawo Nauka 

Inwestycje Ubezpieczenia zdrowotne Po godzinach 

Aparatura i wyposażenie Farmacja Usługi medyczne 

Informatyka Badania i rozwój 

Strona głównaAktualnościArtykuły i RaportyMiesięcznikPracaForumKonferencjeKontakt

Znajdujesz się w: Strona główna  Finanse i zarządzanie  MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom to priorytet 

 

MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom to priorytet
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wprowadzenie 

szczepień przeciwko pneumokokom do narodowych programów szczepień. 

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapowiedział podczas konferencji „Perspektywy i szanse szczepień ochronnych 

w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży“, zorganizowanej przez senacką Komisję Zdrowia oraz Europejskie 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pro Salutem, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby jak najszybciej wprowadzić 
powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom.

Dodał jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat jego finansowanie z budżetu na pewno nie będzie możliwe ze względu 

na wysoki koszt.

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, mogące atakować różne narządy człowieka. Mogą być przyczyną poważnych 

chorób, m.in. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenia płuc. 

Prof. Ewa Bernatowska z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) podkreśliła, że szczepienia przeciwko 

pneumokokom są rekomendowane także przez polskich specjalistów. Przekonywała, że szczepienia te mają bardzo 

wysoką skuteczność i wpływają na zmniejszenie zachorowalności na inne choroby infekcyjne.

Dodała, że choć polski kalendarz szczepień jest zbliżony do standardów europejskich, Pediatryczny Zespół Ekspertów, 

który w tej kwestii doradza Ministrowi Zdrowia, chciałby również wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko 

ospie wietrznej, szczepień przeciwko grypie w grupie ryzyka, przeciwko meningokokom oraz rotawirusowi w 

wybranych grupach wiekowych oraz szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), niektóre typy tego 

wirusa mogą powodować raka szyjki macicy).

Czytaj więcej:    Marek Twardowski | meningokoki | pneumokoki | Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) | Polskie

Towarzystwo Wakcynologii (PTW) | Pediatryczny Zespół Ekspertów | Ewa Bernatowska | szczepienia przeciwko

pneumokokom | wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) 
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postuluje wprowadzenie powszechnych testów dla wszystkich powyżej 
15 roku życia. To zdaniem organizacji, pozwoli na niemal zupełne wyeliminowanie zagrożenia wirusem HIV. 

Test na wirusa HIV i szybka terapia antyretrowirusowa może zmniejszyć w ciągu dziesięciu lat liczbę zakażonych 
nawet o 95 proc. - wynika z badania opublikowanego przez tygodnik medyczny „Lancet”. 

W dziale:

najnowsze najpopularniejsze

Dolnośląski NFZ do ZOZ-ów: zapłacimy za
świadczenia, przyjmujcie pacjentów 
Dolnośląski oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) apeluje do placówek 
medycznych, które nie podpisały jeszcze umów z 
NFZ na świadczenia w 2009 r., aby normalnie 
przyjmowały pacjentów. Pieniądze będą 
rozliczone po podpisaniu umowy z Funduszem. 
więcej   

MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom
to priorytet 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca 
wprowadzenie szczepień przeciwko 
pneumokokom do narodowych programów 
szczepień. więcej   

Wskutek likwidacji oddziałów
pediatrycznych... 
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim oddział 
dziecięcy pęka w szwach. Pacjenci leżą na 
korytarzu, w świetlicy i gabinecie zabiegowym. 
W opinii dyrekcji jest to skutek likwidacji 
oddziałów dziecięcych w innych gorzowskich 
szpitalach. więcej   

Jaką decyzję podejmie prezes NFZ? 
Wicewojewoda dolnośląski Zdzisław Średniawski 
– wicewojewoda dolnośląski wystąpił do prezesa 
NFZ z propozycją, by do czasu rozstrzygnięcia 
nowych konkursów ofert na świadczenia 
medyczne przedłużyć ważność dotychczasowych 
umów. więcej   

Znieczulenie przy porodzie: jest, a jakoby
go nie było 
Tylko co dziesiąta polska kobieta może urodzić 
bez bólu - ze statystyk Narodowego Funduszu 
Zdrowia wynika, że w 2007 r. takie znieczulenie 
dostało zalewie 10 proc. rodzących. Na 
znieczulenia dla pozostałych w budżecie nie ma 
środków, a przepisy nie pozwalają pacjentkom na 
płacenie z własnej kieszeni. O ich zmianę 
zabiegają posłowie Platformy Obywatelskiej. 
więcej   

Szczecin: połączenie dwóch szpitali może
oznaczać utratę 1 mln euro z Funduszy
Norweskich 
Paweł Gonerko, dyrektor Specjalistycznego 
SPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie, a 
do niedawna zastępca dyrektora 
Specjalistycznego ZOZ-u Zdroje Szczecin, jest, 
podobnie jak Marek Hok, wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego, gorącym 
zwolennikiem połączenia obu lecznic. Nawet, jeśli 
miałoby to oznaczać cofnięcie dotacji w 
wysokości 1 mln euro przyznanej w ramach 
Funduszy Norweskich SSPZOZ nad Dzieckiem i 
Młodzieżą na budowę nowego oddziału oparzeń. 
więcej   

Aktualności

Kontraktowa mapa Polski 2009: szpitale 
pracują (prawie) normalnie 

Prywatny rynek medyczny: to był rok 
wielu fuzji i przejęć z rozsądku 

(Nie)obiektywny przegląd ważniejszych 
wydarzeń minionego roku 

Prof. Zbigniew Gaciong o unieważnieniu 
pięciu pytań PES: nie żałuję tej decyzji 

Egzamin specjalizacyjny z interny: 
zdesperowani lekarze piszą do premiera 

Więcej
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Coraz więcej Okien Życia

Jaką decyzję podejmie prezes NFZ?

LPR lata już z Płocka

Znieczulenie przy porodzie: jest, a jakoby 

go nie było

Sposób na komary, sposób na dengę

W Anglii robiąc zakupy zbadasz krew

Blogi

Zobacz więcej >

Jarosław Kozera 

Według NFZ 48 plus 8 równa się 51 
więcej  

Jarosław Kozera 

Czy można uchwalić uczciwość? 
więcej  

 

Forum

Twardowski: Będą bezpłatne szczepienia dla 

wcześniaków przeciwko wirusowi RSV 

Rzeszów: lekarze nie przedłużyli kontraktów 

- porody wstrzymano 

To może być portal dla hipochondryków... 

Jarosław: pielęgniarki odeszły od łóżek 

pacjentów 

Pielęgniarki ze szpitala w Jarosławiu 

rozpoczynają głodówkę 

Lubelskie: ratowanie małych pacjentów 

przynosi deficyt 

Więcej

Miesięcznik RYNEK ZDROWIA

Grudzień 2008

Polsko, zadbaj o swoje 
dzieci

Prof. Alicja Chybicka: - 

Sytuacja polskiej pediatrii jest 

dramatyczna. Nie znoszę 
czarnowidztwa, ale jeśli nie 

wprowadzimy zmian, będzie 

jeszcze gorzej. więcej  

Najmłodsi przegrywają z gruperem

System jak w soczewce: co mówią w 

Wielkopolsce?

Ile szpitalna spółka odda fiskusowi

Kompromis w pigułce

Dyskusja o handlu równoległym lekami: 

Prawdy, mity, emocje

Więcej
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WHO: HIV może zniknąć w 10 lat   

więcej

Epidemiolodzy: o 95 proc. można zmniejszyć zakażenia wirusem HIV   

więcej

Choć zanosiło się na to, że po „gorącym” 
grudniu, który minął pod znakiem twardych 
negocjacji z Funduszem, nastąpi jeszcze 
bardziej „gorący” styczeń, który upłynie pod 
znakiem nie podpisanych kontraktów, 
ostatecznie wszystko ułożyło się tak, jak 
zwykle. Mimo wyceny punktu rozliczeniowego 
pozostającej na zaproponowanym przez 
płatnika poziomie 51 zł, umowy z NFZ zostały 
podpisane niemal wszędzie, a tam, gdzie to 
jeszcze nie nastąpiło, sprawy - jak wynika z 
zapowiedzi - zostaną rozwiązane w najbliższych 
dniach. Np. Na Mazowszu już 23 grudnia było 
wiadomo, że zarówno dyrektorzy 109 szpitali, 
jak i urzędnicy Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ spędzą Święta i Nowy Rok 
w mniej nerwowej atmosferze.   

Więcej

Rok 2008 w sektorze prywatnej służby zdrowia 
można uznać za wyjątkowy, a zmiany, jakie 
objęły największych graczy na rynku, za wręcz 
rewolucyjne. Nigdy bowiem dotąd nie 
odnotowano w Polsce w jednym tylko roku 
tylu przetasowań wynikających z przejęć i 
konsolidacji, wymiany tylu prezesów spółek ani 
nie realizowano tak znacznych inwestycji 
szpitalnych.  

Więcej

Zarówno politycy, jak i lekarze podkreślali w 
ubiegłym roku, jak ważne jest dobro pacjenta. 
I jakby nieco żonglując tym „dobrem pacjenta” 
próbowali reformować służbę 
zdrowia.Wprowadzili i odrzucali ustawy oraz 
forsowali pomysły, które miały wpłynąć na 
poprawę sytuacji.  

Więcej

Lekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inicjatywa 
Protest PES, które skupia lekarzy walczących o 
zmianę formy egzaminu specjalizacyjnego oraz 
o unieważnienie ostatniego PES z chorób 
wewnętrznych mają wątpliwości m.in. co do 
działań komisji egzaminacyjnej, która 
unieważniła 5 pytań motywując to ich zbytnią 
trudnością.  

Więcej

Nadal nie cichnie sprawa ostatniego egzaminu 
specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. 
Stowarzyszenie Inicjatywa Protest PES, 
zrzeszające lekarzy, którzy walczą o jego 
unieważnienie i zmianę formy egzaminu, 
zdecydowali się napisać w tej sprawie list do 
premiera. Twierdzą, że egzamin został źle 
przeprowadzony.  

Więcej

wybierz dziedzinę 
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MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom to priorytet
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wprowadzenie 

szczepień przeciwko pneumokokom do narodowych programów szczepień. 

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapowiedział podczas konferencji „Perspektywy i szanse szczepień ochronnych 

w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży“, zorganizowanej przez senacką Komisję Zdrowia oraz Europejskie 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pro Salutem, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby jak najszybciej wprowadzić 
powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom.

Dodał jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat jego finansowanie z budżetu na pewno nie będzie możliwe ze względu 

na wysoki koszt.

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, mogące atakować różne narządy człowieka. Mogą być przyczyną poważnych 

chorób, m.in. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenia płuc. 

Prof. Ewa Bernatowska z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) podkreśliła, że szczepienia przeciwko 

pneumokokom są rekomendowane także przez polskich specjalistów. Przekonywała, że szczepienia te mają bardzo 

wysoką skuteczność i wpływają na zmniejszenie zachorowalności na inne choroby infekcyjne.

Dodała, że choć polski kalendarz szczepień jest zbliżony do standardów europejskich, Pediatryczny Zespół Ekspertów, 

który w tej kwestii doradza Ministrowi Zdrowia, chciałby również wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko 

ospie wietrznej, szczepień przeciwko grypie w grupie ryzyka, przeciwko meningokokom oraz rotawirusowi w 

wybranych grupach wiekowych oraz szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), niektóre typy tego 

wirusa mogą powodować raka szyjki macicy).

Czytaj więcej:    Marek Twardowski | meningokoki | pneumokoki | Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) | Polskie

Towarzystwo Wakcynologii (PTW) | Pediatryczny Zespół Ekspertów | Ewa Bernatowska | szczepienia przeciwko

pneumokokom | wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) 
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postuluje wprowadzenie powszechnych testów dla wszystkich powyżej 
15 roku życia. To zdaniem organizacji, pozwoli na niemal zupełne wyeliminowanie zagrożenia wirusem HIV. 

Test na wirusa HIV i szybka terapia antyretrowirusowa może zmniejszyć w ciągu dziesięciu lat liczbę zakażonych 
nawet o 95 proc. - wynika z badania opublikowanego przez tygodnik medyczny „Lancet”. 

W dziale:

najnowsze najpopularniejsze

Dolnośląski NFZ do ZOZ-ów: zapłacimy za
świadczenia, przyjmujcie pacjentów 
Dolnośląski oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) apeluje do placówek 
medycznych, które nie podpisały jeszcze umów z 
NFZ na świadczenia w 2009 r., aby normalnie 
przyjmowały pacjentów. Pieniądze będą 
rozliczone po podpisaniu umowy z Funduszem. 
więcej   

MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom
to priorytet 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca 
wprowadzenie szczepień przeciwko 
pneumokokom do narodowych programów 
szczepień. więcej   

Wskutek likwidacji oddziałów
pediatrycznych... 
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim oddział 
dziecięcy pęka w szwach. Pacjenci leżą na 
korytarzu, w świetlicy i gabinecie zabiegowym. 
W opinii dyrekcji jest to skutek likwidacji 
oddziałów dziecięcych w innych gorzowskich 
szpitalach. więcej   

Jaką decyzję podejmie prezes NFZ? 
Wicewojewoda dolnośląski Zdzisław Średniawski 
– wicewojewoda dolnośląski wystąpił do prezesa 
NFZ z propozycją, by do czasu rozstrzygnięcia 
nowych konkursów ofert na świadczenia 
medyczne przedłużyć ważność dotychczasowych 
umów. więcej   

Znieczulenie przy porodzie: jest, a jakoby
go nie było 
Tylko co dziesiąta polska kobieta może urodzić 
bez bólu - ze statystyk Narodowego Funduszu 
Zdrowia wynika, że w 2007 r. takie znieczulenie 
dostało zalewie 10 proc. rodzących. Na 
znieczulenia dla pozostałych w budżecie nie ma 
środków, a przepisy nie pozwalają pacjentkom na 
płacenie z własnej kieszeni. O ich zmianę 
zabiegają posłowie Platformy Obywatelskiej. 
więcej   

Szczecin: połączenie dwóch szpitali może
oznaczać utratę 1 mln euro z Funduszy
Norweskich 
Paweł Gonerko, dyrektor Specjalistycznego 
SPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie, a 
do niedawna zastępca dyrektora 
Specjalistycznego ZOZ-u Zdroje Szczecin, jest, 
podobnie jak Marek Hok, wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego, gorącym 
zwolennikiem połączenia obu lecznic. Nawet, jeśli 
miałoby to oznaczać cofnięcie dotacji w 
wysokości 1 mln euro przyznanej w ramach 
Funduszy Norweskich SSPZOZ nad Dzieckiem i 
Młodzieżą na budowę nowego oddziału oparzeń. 
więcej   

Aktualności

Kontraktowa mapa Polski 2009: szpitale 
pracują (prawie) normalnie 

Prywatny rynek medyczny: to był rok 
wielu fuzji i przejęć z rozsądku 

(Nie)obiektywny przegląd ważniejszych 
wydarzeń minionego roku 

Prof. Zbigniew Gaciong o unieważnieniu 
pięciu pytań PES: nie żałuję tej decyzji 

Egzamin specjalizacyjny z interny: 
zdesperowani lekarze piszą do premiera 

Więcej
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W Zimbabwe nadal epidemia cholery

Ptasia grypa znowu groźna; w Wietnamie

Wskutek likwidacji oddziałów 

pediatrycznych...

Coraz więcej Okien Życia

Jaką decyzję podejmie prezes NFZ?

LPR lata już z Płocka

Znieczulenie przy porodzie: jest, a jakoby 

go nie było

Sposób na komary, sposób na dengę

W Anglii robiąc zakupy zbadasz krew

Blogi

Zobacz więcej >

Jarosław Kozera 

Według NFZ 48 plus 8 równa się 51 
więcej  

Jarosław Kozera 

Czy można uchwalić uczciwość? 
więcej  

 

Forum

Twardowski: Będą bezpłatne szczepienia dla 

wcześniaków przeciwko wirusowi RSV 

Rzeszów: lekarze nie przedłużyli kontraktów 

- porody wstrzymano 

To może być portal dla hipochondryków... 

Jarosław: pielęgniarki odeszły od łóżek 

pacjentów 

Pielęgniarki ze szpitala w Jarosławiu 

rozpoczynają głodówkę 

Lubelskie: ratowanie małych pacjentów 

przynosi deficyt 

Więcej

Miesięcznik RYNEK ZDROWIA

Grudzień 2008

Polsko, zadbaj o swoje 
dzieci

Prof. Alicja Chybicka: - 

Sytuacja polskiej pediatrii jest 

dramatyczna. Nie znoszę 
czarnowidztwa, ale jeśli nie 

wprowadzimy zmian, będzie 

jeszcze gorzej. więcej  

Najmłodsi przegrywają z gruperem

System jak w soczewce: co mówią w 

Wielkopolsce?

Ile szpitalna spółka odda fiskusowi

Kompromis w pigułce

Dyskusja o handlu równoległym lekami: 

Prawdy, mity, emocje

Więcej
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WHO: HIV może zniknąć w 10 lat   

więcej

Epidemiolodzy: o 95 proc. można zmniejszyć zakażenia wirusem HIV   

więcej

Choć zanosiło się na to, że po „gorącym” 
grudniu, który minął pod znakiem twardych 
negocjacji z Funduszem, nastąpi jeszcze 
bardziej „gorący” styczeń, który upłynie pod 
znakiem nie podpisanych kontraktów, 
ostatecznie wszystko ułożyło się tak, jak 
zwykle. Mimo wyceny punktu rozliczeniowego 
pozostającej na zaproponowanym przez 
płatnika poziomie 51 zł, umowy z NFZ zostały 
podpisane niemal wszędzie, a tam, gdzie to 
jeszcze nie nastąpiło, sprawy - jak wynika z 
zapowiedzi - zostaną rozwiązane w najbliższych 
dniach. Np. Na Mazowszu już 23 grudnia było 
wiadomo, że zarówno dyrektorzy 109 szpitali, 
jak i urzędnicy Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ spędzą Święta i Nowy Rok 
w mniej nerwowej atmosferze.   

Więcej

Rok 2008 w sektorze prywatnej służby zdrowia 
można uznać za wyjątkowy, a zmiany, jakie 
objęły największych graczy na rynku, za wręcz 
rewolucyjne. Nigdy bowiem dotąd nie 
odnotowano w Polsce w jednym tylko roku 
tylu przetasowań wynikających z przejęć i 
konsolidacji, wymiany tylu prezesów spółek ani 
nie realizowano tak znacznych inwestycji 
szpitalnych.  

Więcej

Zarówno politycy, jak i lekarze podkreślali w 
ubiegłym roku, jak ważne jest dobro pacjenta. 
I jakby nieco żonglując tym „dobrem pacjenta” 
próbowali reformować służbę 
zdrowia.Wprowadzili i odrzucali ustawy oraz 
forsowali pomysły, które miały wpłynąć na 
poprawę sytuacji.  

Więcej

Lekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inicjatywa 
Protest PES, które skupia lekarzy walczących o 
zmianę formy egzaminu specjalizacyjnego oraz 
o unieważnienie ostatniego PES z chorób 
wewnętrznych mają wątpliwości m.in. co do 
działań komisji egzaminacyjnej, która 
unieważniła 5 pytań motywując to ich zbytnią 
trudnością.  

Więcej

Nadal nie cichnie sprawa ostatniego egzaminu 
specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. 
Stowarzyszenie Inicjatywa Protest PES, 
zrzeszające lekarzy, którzy walczą o jego 
unieważnienie i zmianę formy egzaminu, 
zdecydowali się napisać w tej sprawie list do 
premiera. Twierdzą, że egzamin został źle 
przeprowadzony.  

Więcej

wybierz dziedzinę 
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