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Nowy Szpital w Olkuszu ma
nowego szefa
Krzysztofa Bestwinę, dotychczasowego dyrektora i
prezesa zarządu, zastąpi Ilona Mróz. Zgodnie z decyzją
zgromadzenia wspólników, do zarządu dołączyła również
Jadwiga Pięta.

Olsztynie jak nowy

SŁAWOMIR BADUREK

Jeden krok naprzód
tyłu

więcej

Po dyżurze
Znajdź nas na Facebooku
Rejestracja

MZ: Wstrzymane przyjęcia to
incydenty
W trakcie czwartkowego (13 grudnia br.) posiedzenia
sejmowej Komisji Zdrowia rozmawiano o wstrzymywaniu
przyjęć do szpitali w listopadzie i grudniu br.
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Stwórz konto lub Zaloguj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

Puls Medycyny
Lubię to!

Psy w służbie medycyny

Jest zarządzenie ws.
lecznictwa szpitalnego
Co zmieni nowe rozporządzenie prezes NFZ w sprawie
lecznictwa szpitalnego? Z pewnością dostosuje przepisy
do obowiązujących aktów, które w tym roku przeszły
gruntowne nowelizacje.

Twardowski wciąż negocjuje
kontrakt z NFZ
Marek Twardowski jest jedynym dyrektorem szpitala w
województwie lubuskim, który wciąż nie podpisał umowy z
NFZ.

336 osób lubi obiekt Puls Medycyny.

Siła mięśniowa a ryzyko
przedwczesnej śmierci

Kontraktowanie przebiega bez
zakłóceń
98 proc. szpitali już podpisało kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia. „Zwykle koniec roku był dramatyczny.
Tym razem pacjenci mogą czuć się bezpieczni” – mówił
Bartosz Arłukowicz podczas środowej (12 grudnia) konferencji prasowej.

Zbadają ciśnienie kierowcom

Centrum Zdrowia Dziecka tnie
koszty
20 mln oszczędności w skali roku a nie dwóch lat, jak
zakładano w pierwotnej wersji planu naprawczego, mają
przynieść zmiany zaproponowane przez zarząd
międzyleskiego instytutu.

Alkoholizm siedzi w genach?

Na ratunek po udarze
Od nowego roku w Krakowie rusza Uniwersyteckie
Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu
(CITO). Szansę na skuteczne leczenie zyskają chorzy
nawet do ośmiu godzin po wystąpieniu udaru.

Otyłość brzuszna źle wpływa na
kości
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TK: odroczył rozstrzygnięcie
ws. refundacji
Dziś (11 grudnia) sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

80-lecie polskiej onkologii
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Dziś (11 grudnia) sędziowie Trybunału Konstytucyjnego
zajęli się wnioskiem grupy posłów dotyczącym refundacji
leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenie
żywienia i wyrobów medycznych. Po rozpoznaniu odroczyli
sprawę bezterminowo.

Wręczono nagrody PTK oraz
PTG

Australia najbardziej
rygorystyczna

Katarzyna Stolarz-Skrzypek oraz Krzysztof Nowosielski to
tegoroczni laureaci nagród prezesów Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego.

Polskę wyprzedza już nawet
Uganda
3,8 miliona osób nie myje zębów, 800 tysięcy nie ma
nawet szczoteczki. Emeryt koło siedemdziesiątki ma tylko
siedem własnych zębów, a sześciolatki mają próchnicę - tak wynika z raportu
Ministerstwa Zdrowia o uzębieniu Polaków.

Ruszyła ogólnopolska kampania
społeczna ,,Ciśnienie na życie”

Rosną kolejki do świadczeń
zdrowotnych
Od początku tego roku okres oczekiwania na podstawowe
gwarantowane świadczenia zdrowotne systematycznie
się wydłuża. Obecnie średni czas oczekiwania wynosi 2,7
miesiąca – informują eksperci z fundacji Watch Health Care.

Dieta na lepszy seks

Raport o zdrowiu w Polsce
Dr hab. Tomasz Zdrojewski z Zakładu Prewencji i
Dydaktyki GUMed jest współautorem raportu Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) pt. “Social Inequalities in
Health in Poland”.

Prezerwatywy na Facebook’u

Dialog czyni cuda?
Władze Federacji Związków Pracodawców Ochrony
Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie przekonują, że
dialogiem eksperckim można dojść do porozumienia.
Przekonują również, że to dzięki ich staraniom udało się
wynegocjować nowe warunku dla świadczeniodawców poz.

Kilka faktów o kobiecych
orgazmach

Pozew przeciwko Komitetowi
Noblowskiemu
Amerykański naukowiec dr Rongxiang Xu złożył 6 grudnia
pozew przeciwko Zgromadzeniu Noblowskiemu Instytutu
Karolińskiego w Sztokholmie przyznającemu Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i
medycyny, zarzucając mu zniesławienie i stosowanie nieuczciwej konkurencji.
Antykoncepcja będzie OTC?
SUPERTALENTY »
więcej

SuperTalenty wizytówką Łodzi
Łódzcy laureaci pierwszej edycji konkursu SuperTalenty organizowanego przez „Puls
Medycyny” spotkali się z władzami województwa.

PiS po raz kolejny chce
odwołania Arłukowicza
Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum
nieufności dla ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
„Skutki rządów osoby, która nie ma kompetencji są fatalne
dla polskich pacjentów, w tym dla chorych dzieci” oświadczył na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.
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