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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Egzaminy z alergologii
W sesji jesiennej 2011 r. do egzaminu specjalizacyjnego z alergologii planuje przystąpić
27 lekarzy. Będzie to pierwsza sesja bez egzaminu praktycznego, który został zniesiony
rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Egzamin testowy odbędzie się 14.11. 2011 r., a
egzaminy ustne, przed komisjami jak w poprzednich sesjach mają zakończyć się do
18.11.2011.
Wszystkim zdającym życzymy sukcesu.

Nowe zasady kontraktowania świadczeń ambulatoryjnych
Wprowadzone od lipca br. nowe zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń wzbudziły
wiele emocji. Oprócz zwiększenia obciążeń administracyjnych, które od dawna istniały w
rozliczaniu świadczeń szpitalnych, obniżono wycenę punktową podstawowej wizyty o 0,5
pkt. Reszta pozostała jak poprzednio. Przy tej okazji pojawiło się wiele wątpliwości i
indywidualnych pomysłów na utworzenie różnych nowych świadczeń, ale nie znalazły one
zrozumienia u decydentów. Poprawiono tylko niektóre błędy (spirometria). Wielu kolegów
ma ciągle trudności z opanowaniem, prawda, że dość skomplikowanego systemu i
przedstawia różne wątpliwości prawne. Na spotkaniach, przy różnych okazjach staram się
wyjaśniać wątpliwości, ale sporo postulatów związanych zwłaszcza z wyceną punktów,
tworzeniem nowych świadczeń i sposobem kontroli dokumentacji to postulaty dla NFZ.
Chyba jeszcze więcej problemów czeka nas wraz z nadejściem roku 2012 i wejściem w
życie nowych regulacji prawnych z pakietu uchwalonych już przez Sejm ustaw
zdrowotnych.
Wzrośnie m.in. odpowiedzialność lekarza za ryzyko konsekwencji wynikających z
przepisania leku i błędy w wystawianiu recept na leki refundowane.
Ustawodawca traktuje receptę jak fakturę, tak ją będzie rozliczał i będzie karał finansowo
za błędy. Leki będzie można wystawiać tylko zgodnie ze wskazaniami i dawkowaniem
określonymi w dokumentacji rejestracyjnej. To tylko część zmian, na które powinniśmy się
przygotować.

Omalizumab
Po wielu latach zakończono prace nad przekazanym ministerstwu w 2005 roku
programem leczenia ciężkiej astmy alergicznej przy użyciu omalizumabu. Jeśli nie
wpłynie zbyt dużo poprawek do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie,
to sprawa ma szanse zamknąć się w tym roku.

http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia

1/2

11.08.2017

Zamknij

http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia

Podgląd treści

Drukuj

2/2

