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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Tym razem same smutne, ale ważne
informacje.

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych
i Alergologii, WIM w Warszawie

Nowe regulacje prawne
Nie będę szczegółowo oceniał nowych regulacji, które zaczęły obowiązywać od nowego
roku, ponieważ przetoczyła się dyskusja na ten temat w mediach. Jak wiadomo uwagi
lekarzy nie były uwzględnione na etapie tworzenia przepisów. W ramach prób naprawy
przesłałem swoją opinię do ministerstwa, jak również uwagi jak należałoby zmienić
wskazania rejestracyjne leków alergologicznych i przeciwastmatycznych, aby można było
w ogóle leczyć małe dzieci, a także dorosłych zgodnie ze wskazaniami medycznymi, w
czym bardzo pomogli mi Profesor Anna Bręborowicz i Profesor Marek Kulus. Warto
jednak wspomnieć, że sprawa ustawy refundacyjnej i recept, to tylko część nowinek.
Zaczęły obowiązywać też przepisy, które pozwolą na powstanie dużego biznesu
odszkodowawczego z tytułu jakichkolwiek roszczeń pacjentów wobec lekarzy. Myślę, ze
jeszcze nie mamy świadomości do czego to może doprowadzić. W tej chwili rzecznik
praw pacjenta organizuje cały aparat, który będzie zaangażowany w ten proces.

Omalizumab
To smutna sprawa. Po optymistycznym komunikacie kierownictwa MZ w tej sprawie
byłem pewien, że program jest tuż, tuż. Niestety na etapie opiniowania rozporządzenia o
wprowadzeniu tego programu wpłynęła uwaga NFZ, że opinia AOTM jest
niekompetentna, bowiem zdaniem fachowców z NFZ zawiera błędy, co do oszacowania
kosztów wprowadzenia programu. Został on zatem wstrzymany, a dodatkowo od 2012 r
zmieniły się przepisy i nowy program musi być napisany od nowa przez wytwórcę leku,
czyli tak jak to było przed laty. To samo usłyszeli przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych
na Astmę na spotkaniu z Ministrem. Ewidentna gra na zwłokę przez płatnika, jesteśmy w
tej sprawie bezsilni.

,,Alergologia dziecięca”
Pragnę poinformować alergologów w Polsce o inicjatywie, która nie wyszła ze środowiska
polskich alergologów lecz ze środowiska pediatrów walczących o odnowę i
dowartościowanie pediatrii o próbie powołania nowej specjalizacji ,,alergologia dziecięca”.
Ten ,,pasztet” pojawił się w pakiecie powołania jeszcze 8 innych, dodatkowych
specjalizacji: choroby metaboliczne dzieci, choroby płuc dzieci, endokrynologia i
diabetologia dziecięca, gastroenterologia, hepatologia i żywienie dzieci, nefrologia
dziecięca, neurologia dziecięca i reumatologia dziecięca i została ujawniona w trakcie
dyskusji nad rozporządzeniem wprowadzającym nowy system specjalizacji. Akcja nie była
konsultowana z żadnym ze specjalistycznych środowisk w Polsce, ale była zaplanowana
na działanie od góry – wysłano listy do Europejskiej Unii lekarzy Specjalistów, Naczelnej
Rady Lekarskiej itp. Jak rzadko która, kontrowersyjna inicjatywa spotkała się z totalną
krytyką konsultantów, odpowiednich towarzystw lekarskich, Krajowego Zjazdu Lekarzy itp.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne wyrażając swój sprzeciw przeciw powoływaniu
specjalizacji ,,alergologia dziecięca” podkreśliło, że:
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nie ma takiej specjalizacji w żadnym z krajów UE i, o ile nam wiadomo, brak poza
Polską inicjatyw jej utworzenia,
lekarz ,,alergolog dziecięcy” z punktu widzenia prawa krajów UE nie będzie posiadał
żadnej specjalizacji,
choroby alergiczne u dzieci i dorosłych rozwijają się w oparciu o te same
patomechanizmy, przebiegają podobnie, różni je tylko częstość występowania,
diagnostyka i leczenie chorób alergicznych we wszystkich grupach wiekowych jest
bardzo podobne,
aktualny program kształcenia w alergologii w Polsce uwzględnia dłuższe szkolenie
pediatrów w oddziałach internistycznych, dermatologicznych, laryngologicznych dla
dorosłych, zaś internistów, dermatologów i laryngologów na oddziałach
pediatrycznych,
taki system kształcenia alergologów funkcjonuje w Polsce od 10 lat i jego
skuteczność jest sprawdzona przez kompetentne postępowanie u dzieci i dorosłych,
utworzenie nowej specjalizacji „alergologia dziecięca” negatywnie wpłynie na
spójność i zakres szkolenia alergologów, powstaną problemy dotyczące
kompetencji alergologów i alergologów dziecięcych szczególnie w zakresie
kontraktowania z NFZ (co już ma miejsce, ale wynika raczej z ogólnych przepisów
prawa regulujących warunki dla przychodni dziecięcych) oraz prawne (np.
roszczenia pacjentów) co do kompetencji obu wymienionych specjalizacji,
wprowadzenie nowej specjalizacji odbije się również negatywnie na dostępności do
alergologa (zwłaszcza w małych miejscowościach), co może spotkać się z
uzasadnionym niezadowoleniem społecznym,
inicjatywa ta zwiększa i tak już dużą liczbę specjalizacji w Polsce oraz w dobie
kryzysu generuje nowe koszty wprowadzenia i organizacji nowej specjalizacji i
zdezintegruje środowisko alergologów.
W innym stanowisku przesłanym do Ministra, Sejmu i prezesa NRL, ZG PTA powiadomił,
że członkowie PTA nie będą uczestniczyć w organizowaniu tej specjalizacji w przypadku
gdyby została powołana.
Mimo tej fali krytyki w końcu marca 2012 r. problem nadal jest otwarty.

Zmarł Profesor Czesław Zychowicz
7 marca 2012 r. w wieku 88 lat zmarł w Olsztynie prof. dr hab. n. med. Czesław
Zychowicz, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i
Pediatrycznego, założyciel Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego PTA,
wieloletni ordynator Oddziału Izolacyjno-Obserwacyjnego Centrum Zdrowia Dziecka,
członek Rady Naukowej CZD, wieloletni Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pediatrii i
konsultant naukowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
Pan Profesor wykształcił wielu alergologów i z pełnym oddaniem służył społeczeństwu
szczególnie Warmii i Mazur. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
medalem Gloria Medicine, odznaką "Zasłużony Lekarz dla Warmii i Mazur". Pogrzeb pana
Profesora odbył się 14.03.2012 r.
Zamknij
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