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Minister Szumowski: Rola
organizacji pacjenckich jest nie
do przecenienia
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„Organizacje pacjenckie stały się już dojrzałymi

członkami społeczności, a ja mam unikatową szansę

współpracować z nimi. Według mnie jest to współpraca

z zawodowymi organizacjami” – powiedział minister

zdrowia Łukasz Szumowski, który uczestniczył

w dzisiejszym (21 marca) VIII Forum Pacjentów

Onkologicznych.

Szef resortu dodał, że organizacje pacjenckie będą miały

ogromną rolę do odegrania w radzie programowej Krajowej Sieci

Onkologicznej. „Jeżeli chcemy wprowadzić w Polsce dobry

standard opieki onkologicznej, to kto jak nie pacjenci muszą go
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VIII Forum Pacjentów Onkologicznych
odbyło się w Warszawie

Maja Marklowska-Dzierżak

kontrolować. Eksperci powinni podać mierniki, wskaźniki itd.,

ale w końcu ktoś, tak jak odbywa się to w radach nadzorczych

różnych firm, musi to sprawdzić” – powiedział Łukasz

Szumowski.

Według niego uporządkowania

wymagają jeszcze procesy decyzyjne

przy programach lekowych, m.in. ze

względu na pojawiające się nowe

cząsteczki. Organizacje pacjenckie

powinny mieć również w tym

względzie sporo do powiedzenia. I

powinny wziąć na siebie część

odpowiedzialności za decyzje

dotyczące zmian w programach lekowych. 

Minister Szumowski zapowiedział, że na przełomie marca i

kwietnia podpisze rozporządzenie w sprawie Breast Cancer

Units, a miesiąc później – w sprawie Lung Cancer Units. „Tutaj

również jest ogromna rola organizacji pacjenckich w

opiniowaniu tych decyzji. Tak naprawdę trudno dzisiaj

powiedzieć, gdzie obecność pacjentów nie jest potrzebna” –

powiedział szef resortu zdrowia. 

Jednocześnie poinformował uczestników VIII Forum Pacjentów

Onkologicznych, że kończą się prace nad projektem ustawy o

jakości w ochronie zdrowia. „Oczywiście diabeł tkwi w

szczegółach, dlatego rozmawiamy o praktycznych aspektach

wdrożenia tych przepisów” – powiedział. Jak sam przyznał, jest

to dla niego „kopernikańska zmiana”, bo gdyby udało się

wprowadzić mechanizm zastępujący finansowanie usługi

płaceniem za efekt, to byłaby to jedna z ważniejszych zmian dla

pacjenta.

„Nie liczy się przecież, ile operacji zostało wykonanych, ale jakie

są ich efekty” – mówił, dodając jednocześnie, że nie będzie to

łatwa zmiana do przeprowadzenia, ponieważ ocena efektu wcale

nie jest prosta. 

Podsumowując swoje wystąpienie, minister Szumowski

stwierdził: „Jestem przekonany, że dla nas, polityków i

urzędników, a także dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów,

przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, bardzo dobrze

się stało, że pacjenci są reprezentowani przez silne organizacje.

Na nich powinna spoczywać część odpowiedzialności za podział

tortu, który mamy do dyspozycji.

Zobacz więcej

PRENUMERATA

Numery archiwalne

Najnowsze

15:39 Minister Szumowski: Rola
organizacji pacjenckich jest
nie do przecenienia

14:59 Światowy Dzień Zespołu
Downa

14:27 Kiedy utrata (kradzież)
dokumentacji medycznej
narusza zbiorowe prawa
pacjentów?

13:51 Brakuje systemu opieki
koordynowanej nad
pacjentami z chorobą
Parkinsona

13:17 SugarBuster, czyli wiedza
o cukrzycy dla najmłodszych

WIĘCEJ

Forum Pacjentów_2019
Gazeta: pulsmedycyny.pl
Tytuł: Minister Szumowski: Rola organizacji pacjenckich jest nie do przecenienia
Data: 2019-03-21

https://static.pb.pl/filtered/49/256073,775651,w_1600.jpg
https://pulsmedycyny.pl/najnowsze-wydanie/
https://pulsmedycyny.pl/subskrypcja/
https://pulsmedycyny.pl/e-wydanie/
https://newsletter.pulsmedycyny.pl/zapis
https://pulsmedycyny.pl/minister-szumowski-rola-organizacji-pacjenckich-jest-nie-do-przecenienia-956559
https://pulsmedycyny.pl/swiatowy-dzien-zespolu-downa-956561
https://pulsmedycyny.pl/kiedy-utrata-kradziez-dokumentacji-medycznej-narusza-zbiorowe-prawa-pacjentow-956317
https://pulsmedycyny.pl/brakuje-systemu-opieki-koordynowanej-nad-pacjentami-z-choroba-parkinsona-956554
https://pulsmedycyny.pl/sugarbuster-czyli-wiedza-o-cukrzycy-dla-najmlodszych-956310
https://pulsmedycyny.pl/najnowsze/


W związku z obchodzonym w tym roku 10-leciem istnienia

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, VIII Forum

Pacjentów Onkologicznych odbyło się pod hasłem: Dekada

pacjentów.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Maja Marklowska-Dzierżak

Najważniejsze dzisiaj

Przypadki depresji
zdiagnozuje i wyleczy lekarz
rodzinny
Pacjent z łagodną i umiarkowaną depresją może być

skutecznie leczony w POZ. Opiekę nad chorymi

z zaburzeniami depresyjnymi mają ułatwić lekarzom

rodzinnym szczegółowe wytyczne, przygotowane przez

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przedstawicieli lekarzy

POZ, organizacji pacjenckich i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Co mówią rekomendacje, pytamy prof. dr. hab. n. med.

Jerzego Samochowca, prezesa elekta PTP.

OZZL: Pacjenci i lekarze
na dyżurach umierają.
Rządzący, opamiętajcie się!
Fatalna organizacja pracy, brak miejsc dla chorych

i pieniędzy oraz wsparcia ze strony zarządzających

systemem ochrony zdrowia – z tego wynika w opinii

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy pogłębiający

się kryzys w polskiej służbie zdrowia. OZZL apeluje

do rządzących o podjęcie rzeczywistego dialogu

z przedstawicielami poszczególnych grup związanych

Polecane

Morfologia krwi powinna
być badaniem
obowiązkowym

W terapii raka prostaty jest
w Polsce wiele
do zrobienia
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z ochroną zdrowia i zapowiada ogólnopolski protest.

PPOZ: Konieczna jest nowa
ustawa o stwierdzaniu
i rejestracji zgonów
Niezwłoczne uchwalenie tej ustawy oraz powołanie instytucji

koronera jest konieczne ze względu na archaiczność

obecnych regulacji i wątpliwości interpretacyjne z nimi

związane. Wieloletnie zaniedbania nie tylko utrudniają

lekarzom codzienną pracę, ale są przede wszystkim źródłem

cierpienia dla rodzin osób zmarłych – podkreśla Bożena

Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony

Zdrowia.

Prof. Alicja Chybicka
o wczesnej diagnostyce
nowotworów dziecięcych
Umieralność na nowotwory spada, ale niestety

zachorowalność – również wśród najmłodszych – jest nadal

wysoka. Wczesna diagnostyka onkologiczna jest kluczowa,

zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, u których tempo

rozwoju choroby jest bardzo szybkie. W najnowszym odcinku

programu „Oblicza Medycyny” o tym jakie sygnały powinny

zaniepokoić rodziców i lekarzy rozmawiamy z prof. dr hab. n.

med. Alicją Chybicką, specjalistą onkologii i hematologii

dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej

oraz medycyny paliatywnej.

Niewydolność serca: dobra
diagnoza i leczenie
to podstawa
Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie

przepompowywać odpowiedniej ilości krwi w celu

zaspokojenia potrzeb organizmu. Przewiduje się, że co drugi

pacjent umrze w ciągu 5 lat od momentu stwierdzenia

choroby. Dlatego też niewydolność serca należy uznać

za jedno z wyzwań systemowych i społecznych.

Dwugłos w sprawie
likwidacji specjalizacji
z chirurgii onkologicznej

Wczesna menopauza
zwiększa ryzyko raka
pęcherza moczowego

Opolski szpital
ginekologiczny
wprowadził badania
mutacji genu
BRCA1/BRCA2

Puls Medycyny
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