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W Y D A R Z E N I A

Egzaminy z alergologii
W sesji wiosennej 2010 r. egzaminy specjalizacyjne z alergologii, do których planuje
przystąpić ok. 30 lekarzy odbędą się w terminie 20-29.04.2010 r. Egzamin testowy
odbędzie się 20.04. 2010 r., a egzamin ustny, poprzedzony egzaminem praktycznym, w
dniu 29.04.2010 r. Mam nadzieję, że podobnie jak w sesji jesiennej 2009 r., wszyscy
przejdą przez egzaminacyjne sito z wynikiem pomyślnym. W tej sesji przystąpi do
egzaminu kilku utytułowanych lekarzy, samodzielnych pracowników nauki.

Leki
Procedurę refundacyjną na etapie opiniowania przez AOTM przechodzi obecnie kilka
postaci ,,nowych” leków zawierających dobrze nam znane cząsteczki. Nie jest jasne,
kiedy znajdą się na listach refundacyjnych.

Zasady kontraktowania świadczeń alergologicznych
przez NFZ
Dokonano dalszego uproszczenia kodowania świadczeń szpitalnych w 2010 r., tworząc
zamiast dwóch tylko jeden, bardzo pojemny kod – S33. Jest to jednak mało istotna
trywializacja medycyny wobec problemów jakie NFZ stwarza w innych specjalnościach w
chęci kreowania rzeczywistości. Zainteresowanych odsyłam na stronę: www.nfz.gov.pl w
celu zapoznania się z projektem zmian zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów, rodzaju leczenia: szpitalne i poradnia, zwłaszcza
w zakresie co do wymogów zatrudnienia, sprzętu, harmonogramu i czasu pracy (paragraf
12 i załącznik nr 3 zarządzenia prezesa NFZ oraz paragraf 10 i załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Aktywności alergologów
W bieżącym roku odbędzie się wiele ciekawych zdarzeń naukowo-edukacyjnych. W Wiśle
w dn. 25-26.03.2010 r. odbyło się już VIII Sympozjum ,,Immunoterapia Alergenowa”.
Szczególnie ciekawa, bo bardzo aktualna z powodu wypowiedzi i wydarzeń w trakcie
zimowych Igrzysk Olimpijskich była sesja inauguracyjna ,,Astma i sport, nawet
wyczynowy”. Obok bardzo kompetentnych wykładów, ciekawe były też dyskusje
kuluarowe. Odniosłem wrażenie, że podobnie jak w wielu innych dziedzinach aktywności
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia

1/2

12.08.2017

Podgląd treści

ludzkiej, chęć sukcesu, pieniądze i przepisy prawa kreują w sporcie wyczynowym
zachowania wynaturzone, kompletnie nieetyczne i zaskakujące brakiem merytoryczności.
W obecnym czasie zawody sportowe stały się widowiskiem dla mas. Są zaplanowane,
często reżyserowane w celu wzbudzenia emocji. W problemie dopingu trwa klasyczna gra
w ,,złodziei i policjantów”. Podejrzewa się, że sukcesy niektórych sportowców wysokiego
wyczynu są wynikiem stosowania najnowszych, jeszcze niewykrywalnych środków.
Sytuacja przypomina łamanie w przeszłości innej olimpijskiej idei – amatorstwa.
Zrezygnowano z niej. Być może należałoby zrezygnować z kontroli dopingu lub
zliberalizować przepisy i dopuścić ,,miękkie”, stosunkowo bezpieczne środki, np.
stosowane w astmie, które niewątpliwie zdrowym i chorym na astmę pomagają w
uzyskiwaniu lepszych wyników. Czy ktoś żąda kontroli antydopingowej osób kreujących
inne widowiska – muzyków, aktorów itp?
Zamknij
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