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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Nowi alergolodzy
W sesji wiosennej test do egzaminy specjalizacyjnego odbył się w
dn. 19.04.2012 w siedzibie CEM i zdały go wszystkie osoby.

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

Z osób, które przystąpiły do egzaminu ustnego, znakomita
większość poradziła sobie dobrze (3 osoby nie przystąpiły do egzaminu ustnego lub go
nie zdały).
Nowi alergolodzy to:
Anna Bareła-Malczewska
Dorota Bartoszek
Anna Chmielewska
Katarzyna Czachorowska
Małgorzata Dubrawska
Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
Lech Gwiazda
Ewa Kania
Iwona Kielan-Gumna
Tomasz Kociniak
Katarzyna Plata-Nazar
Jolanta Polcyn
Magdalena Rojek
Małgorzata Rzymkowska
Ewa Smorawińska-Sabanty
Anna Sobańska
Ewa Szyguła-Kotala
Justyna Tacik-Schwan
Agnieszka Witkkowska
Anna Zalewska-Janowska
Jak zwykle w tym miejscu gratuluje im uzyskania tytułu specjalisty i witam w gronie
alergologów.

Umowy na wystawiane recept, przyszłe innowacje?
To bardzo gorący temat, zagmatwany jak cała otaczająca nas rzeczywistość kreowana i
regulowana przypadkowym, często sprzecznym prawem, co powoduje, że zdrowy
rozsądek w podejmowaniu decyzji można odłożyć do lamusa. Niestety, projekty umów
jakie rozesłał NFZ nie uwzględniają uzgodnień Prezesa NRL z ministrem zdrowia, a
nawet regulacji ustawowych. Nadal mamy odpowiadać za ,,błędy” popełniane w wyniku
braku informacji jaką NFZ powinien dawno dysponować i zaopatrzyć swych
podopiecznych w odpowiedni dokument wiarygodny w tym zakresie. Sytuacja jest
patowa, co nie zrobimy, to będzie źle. Trudno oczekiwać by solidarność środowiska była
na tyle silna aby niepodpisywanie umów wymogło zmianę warunków, podobnie jak
oczekiwane od dawna i przyjęte z ulgą odwołanie prezesa NFZ, który wyjątkowo źle
przysłużył się polskiej medycynie.

http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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>Traktowanie działalności lekarzy, szpitali i przychodni jak świadczących usługi i jak
instytucji usługowych, w czym w ostatnich 3 latach NFZ doszedł do mistrzostwa, prowadzi
do wypaczenia wielu idei, które lekarze zawsze traktowali bardzo poważnie. Niestety cały
współczesny świat medyczny, zafascynowany pieniądzem idzie w takim kierunku, choć
my ochoczo adoptujemy nawet to, co empirycznie u innych się nie sprawdziło. Nie ważne
jaki będzie efekt, ale będzie innowacja – to słowo robi obecnie karierę. Co będzie dalej –
zobaczymy? Ale jest jeszcze wiele do spartaczenia (zmienienia, zreformowania – jak kto
woli, niech wybierze odpowiednie słowo). Metodami są formalizm (uściślanie aż do
ciasnoty, zwłaszcza spraw nie merytorycznych) i komplikacja do granic wydolności
umysłu. Z lekkim poczuciem strachu, ale i z pewnym rodzajem ciekawości czekam co
nam przyniesie druga połowa roku, czas postEuro 2012 – zobojętnienie, czy osłupienie?
Zamknij

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

Drukuj

2/2

