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SYSTEM BIZNES PACJENT LEKARZ PIELĘGNIARKA ŚWIAT LUDZIE BLOG DO KAWY

prof. Alicja Chybicka:

Podobne wpisy

Wszystko rozbija się o pieniądze, a
raczej o ich brak
M ałgorzata Solecka
17 czerwca 2013 07:00

Pediatra z internistą otworzą POZ
Zabójczy co-sleeping

Najnowsze
komentarze
ron przeczytajcie najnowszy wpis dr Marka Derkacza.
W tym wszystkim nie chodzi o KEL,...
2013-06-17 02:06

A więc nie spodobały się Panu moje uwagi Hartman odpowiada Hamankiewiczowi
Karol Adamie, ta dyskusja jest o KEL a nie o innych
problemach, ale o czym by ona nie...
2013-06-16 22:43

A więc nie spodobały się Panu moje uwagi Hartman odpowiada Hamankiewiczowi
Adam Pawinski Zaraz. To znaczy, że gdy nie było
dyskusji, było źle, a teraz gdy rozpoczynamy...
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A więc nie spodobały się Panu moje uwagi Hartman odpowiada Hamankiewiczowi

Agencja Gazeta

Karol Dyskusje o sprawach ważnych dla środowiska
lekarskiego - takich jak np. etyka zawodowa,...

Mamy więcej pediatrów, pediatria stała się specjalizacją deficytową, ale nadal brakuje
pieniędzy na rozszerzenie kalendarza szczepień - m.in. o tym z prof. Alicją Chybicką,
prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego rozmawia Małgorzata Solecka.
W jakim kierunku zmierza polska pediatria?
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A więc nie spodobały się Panu moje uwagi Hartman odpowiada Hamankiewiczowi
Adam Pawinski No niezłe ah. Jak widzę nie frasują
Cię problemy egzystencjonalne systemu ochrony...

Alicja Chybicka: W lepszym. W dobrym, można powiedzieć już w tej chwili. Ministerstwo Zdrowia
zaczęło realizować to, o co środowisko pediatrów upominało się przez ostatnich kilka lat. Wiele
osób uważało, że nasze apele to takie próby zawracania Wisły kijem. No i udało się, zawracamy!
Najważniejszą zmianą jest oczywiście powrót pediatrów do podstawowej opieki zdrowotnej. Ta
zmiana ma znaczenie fundamentalne, bo dostępność do lekarzy pediatrów pogarszała się w
ostatnich latach nie tylko dlatego, że nie mogli oni kontraktować swoich usług bezpośrednio z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Coraz mniej młodych lekarzy decydowało się na specjalizację z
pediatrii. Ale to się zmienia.
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Pediatrów przybywa?
W tej chwili jest nas nieco ponad 8 tysięcy. Na różnego rodzaju spotkaniach czy kongresach do
niedawna widziałam przede wszystkim starszych kolegów. Ostrzegaliśmy poprzednich ministrów, że
bez zmian w polityce wobec pediatrów ta specjalizacja zacznie obumierać. Ale już nam to nie grozi.
Ewa Kopacz, jako minister zdrowia, uznała pediatrię za specjalizację deficytową. To zaś oznacza, że
rezydent otrzymuje nieco więcej pieniędzy. Kolejnym krokiem było zapewnienie, że każdy młody
lekarz, który zdecyduje się na specjalizację z pediatrii, ma zapewnioną rezydenturę. Pediatria stała
się specjalizacją silnie promowaną przez ministerstwo. W tej chwili kształci się 1,5 tysiąca młodych
pediatrów, 550 z nich w tym roku skończy specjalizację.
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Ilu pediatrów powinno być w Polsce, żeby byli dostępni w podstawowej opiece
zdrowotnej, w szpitalach, w zespołach nocnej i świątecznej pomocy?

Czas katolibów - czyli zduszeni w zarodku
Nie próbujcie z polskiego lekarza zrobić

A.ch.: Powinniśmy mieć około 12 tysięcy pediatrów. Chcę zdecydowanie podkreślić, że pediatrzy na
pewno nie zagrażają pozycji lekarzy rodzinnych. Pediatrzy i lekarze rodzinni powinni ze sobą
współpracować. Wszystkim chodzi przecież o bezpieczeństwo pacjenta. Specjalizacja z pediatrii
trwa pięć lat. W tym czasie lekarze oglądają setki, nawet tysiące przypadków medycznych, uczą się
rozpoznawać symptomy, ale też widzą, jak szybko u dzieci rozwija się proces chorobowy, jak duże
jest niebezpieczeństwo powikłań, kalectwa czy śmierci w przypadku zbyt późnej diagnozy. Jak
ważne jest to, by nie zlekceważyć żadnego z pierwszych objawów rozwijającej się choroby.
Szkolenie lekarza rodzinnego w zakresie pediatrii trwa pół roku.

"nowego człowieka" - w odpowiedzi prof.

Jednym z postulatów, ponawianych przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne, jest
rozszerzenie kalendarza szczepień. Ministerstwo Zdrowia wśród swoich priorytetów w
zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi zapowiada wprowadzenie szczepienia przeciw
pneumokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych dla dzieci poniżej drugiego
roku życia.

Perfidia nadwykonań

Hartmanowi
Lekarze i pacjenci ofiarami systemu
W każdym stadzie znajdzie się czarna owca
Publikacja Medexpressu wywołała burzę w NIL
Działamy wspólnie, szybko i przejrzyście
Lekarz nie jest Bogiem

Od szukania pieniędzy na służbę zdrowia nie są
lekarze, tylko rząd

Im szczepień więcej, tym dla dzieci lepiej. Stanowisko naszego towarzystwa, podobnie jak
stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, jest tutaj jednoznaczne. Do tej pory wszystko
rozbija się o pieniądze, a raczej o ich brak.
Skoro już mówimy o pieniądzach: NFZ zapowiada, że po przeszacowaniu procedur
pediatrycznych do szpitali i oddziałów trafi rocznie ok. 140 mln zł więcej.
Pani prof. Annie Dobrzańskiej, konsultantowi krajowemu w dziedzinie pediatrii, należą się ogromne
wyrazy uznania za pracę wykonaną przy weryfikacji wycen świadczeń. Mam nadzieję, że decyzje
ogłoszone przez prezes Funduszu to dopiero pierwszy krok, bo dramatycznie niedoszacowanych
jest znakomita większość procedur wykonywanych na oddziałach i w szpitalach dziecięcych.
To przyczyna, dla której systematycznie maleje liczba łóżek pediatrycznych, choć liczba
pacjentów rośnie?
Wielu dyrektorów szpitali albo podjęło decyzję o zamknięciu oddziału, albo mocno ograniczyło jego
rozmiar. Oddziały pediatryczne generowały zadłużenie szpitala, nadal je zresztą będą generować,
choć może mniejsze. I tu dochodzimy do sedna odpowiedzi na pierwsze pytanie: w jakim kierunku
zmierza polska pediatria. Zmiany systemowe idą w dobrym kierunku, ale jeszcze ważniejsze jest to,
byśmy patrzyli na pacjenta jak na człowieka. Na pacjenta pediatrycznego jak na małego człowieka.
Musimy widzieć dziecko, a nie procedurę, którą trzeba rozliczyć, przypadek który kosztuje, który
powiększa dług szpitala. Lekarze muszą przede wszystkim leczyć.
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