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Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Uregulowane zostaną m.in. kwestie dotyczące uzyskiwania kwaliﬁkacji. Utworzony zostanie rejestr osób z
prawem wykonywania zawodu. Powstanie też samorząd ratowników medycznych.

Nawet kilkadziesiąt tysięcy pacjentów ze stomią może wkrótce zostać zmuszonych do dopłacania za
refundowane dotychczas produkty stomijne. Takie zagrożenie pojawiło się w toku prac nad zmianą
rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Polskie Towarzystwo Stomijne POLILKO wystosowało apel do wszystkich parlamentarzystów, wskazując, że dla znacznej grupy pacjentów to
koszt nie do udźwignięcia.
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Europejska Agencja Leków i Heads of Medicines Agencies (HMA) wydały wspólne oświadczenie,
potwierdzające, że leki biopodobne zatwierdzone w Unii Europejskiej są zamienne z lekami referencyjnymi
lub równoważnymi lekami biopodobnymi. Stosowanie leków biopodobnych jest już praktykowane w wielu
państwach członkowskich, m.in. w Polsce. Stanowisko ujednolica więc podejście Unii Europejskiej w tej
kwestii. Dzięki temu więcej pacjentów będzie mogło uzyskać dostęp do terapii biologicznych.

Dyrektor dużej formy farmaceutycznej zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o 300
tys. zł łapówki za korzystne zamiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Funkcjonariusze
Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali wójta Gminy Kołobrzeg, dyrektora dużej ﬁrmy farmaceutycznej i
wrocławskiego przedsiębiorcę chwilę po przekazaniu korzyści majątkowej w wysokości 300 tys. zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne.

– Szacuje się, że w Polsce około półtora miliona osób choruje na depresję. To bardzo dużo. Te osoby
potrzebują leczenia: zarówno farmakoterapii jak i psychoterapii. Depresja wysuwa się na pierwsze miejsce
jako przyczyna niezdolności do pracy. Jest to więc poważny problem, bo osoby chorujące, nie są w stanie
normalnie funkcjonować, żyć, pracować czy uczyć się – powiedziała w wywiadzie dla Medexpressu prof.
Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym. Wywiad można w całości obejrzeć na Medexpress.pl
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