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Czas powalczyć
o wyższą pensję

ROBERT GARDZIŃSKI

SPOŁECZEŃSTWO
Ofert pracy przybywa,
a zatrudnieni w firmach
coraz śmielej proszą
o podwyżki lub szukają
nowego, lepszego zajęcia.

≥W redakcji „Rz” spotkali się wybitni lekarze, politycy i znawcy finansów służby zdrowia

Z cukrzycą po staremu
DEBATA „RZ” | Tę chorobę opłaca się leczyć nowocześnie – zwracali uwagę uczestnicy

dyskusji „Cukrzyca 2014 – fakty i rozwiązania”.
PIOTR GÓRSKI
Diabetolodzy alarmują: od 1957
roku w Polsce na liście refundacyjnej nie znalazł się żaden
w pełni refundowany lek innowacyjny w leczeniu cukrzycy.
Efekt – leczymy metodami z
połowy ubiegłego wieku. Rosną koszty leczenia szpitalnego, choć wielu hospitalizacji
można uniknąć bo istotną rolę
w zapobieganiu powikłaniom
będącym następstwem hipoglikemii, odgrywają nierefundowane jedynie w Polsce doustne i iniekcyjne leki inkretynowe.
Liczba chorych na cukrzycę
niepokojąco rośnie. Mamy w tej
chwili ponad 2,2 mln chorych
leczonych, kolejne 800 tys.
nieleczonych, a 5 mln to osoby,
które już należałoby objąć obserwacją i edukacją.
O tych problemach dyskutowali diabetolodzy, politycy i
eksperci biorący udział w debacie redakcyjnej „Cukrzyca
2014 – fakty i rozwiązania”.
Koszty leczenia szpitalnego
ciągle rosną, a przy tym pogarsza się opieka ambulatoryjna.
Dzieje się tak dlatego, jak
podkreślał dr Jerzy Gryglewicz
z Uczelni Łazarskiego, że NFZ

REKLAMA

bardzo nisko wycenił tę usługę
i żadnej placówce służby zdrowia się to po prostu nie opłaca.
Jednocześnie mamy wspaniały
model kompleksowej opieki
medycznej, z którego nie korzystamy (Uczelnia Łazarskiego z bliska przygląda się sytuacji w tej dziedzinie, czego
efektem jest m.in. raport „Cukrzyca – analiza
kosztów społecznych i ekonomicznych”).
– Cukrzyca
wymaga zmiany
myślenia rządu i
polityków – podkreślił Tomasz
Latos, przewodniczący sejmowej
Komisji Zdrowia. – U nas pokutuje myślenie „resortowe” i
szufladkowanie wydatków,
podczas gdy cukrzyca to nie
tylko liczenie kosztów, ale
także współpraca resortów i
instytucji. Niestety, wykracza
to często poza ramy jednej
kadencji. Dziś wydane środki
zaprocentują oszczędnościami
po wielu latach. Gdyby było
inaczej, już dawno refundowano by leki inkretynowe, ponieważ mimo kosztów w ogólnym
bilansie to jest po prostu
opłacalne.

P ro f e s o r
W ł a d ys ł aw
Grzeszczak, kierownik Kliniki
Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
dodał, że w przypadku leków
innowacyjnych oszczędności
to efekt skutecznego kontrolowania poziomu cukru we
krwi i w konsekwencji możliwość uniknięcia
ciężkich, trudnych
w leczeniu, zagrażających życiu
chorego komplikacji.
– Cukrzyca jest
chorobą modelową współczesnej
cywilizacji, którą
powinno się zająć
wiele resortów, w tym Ministerstwo Zdrowia odpowiadające wyłącznie za leczenie –
stwierdził podsekretarz stanu
w tym resorcie Igor Radziewicz-Winnicki. Podkreślał
znaczenie prewencji i edukacji. Postawił nawet tezę, że
budowane w całej Polsce orliki to także metoda walki z
cukrzycą.
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Wojciech
Matusewicz zwrócił uwagę, że
AOTM pozytywnie oceniła leki
inkretynowe, i dodał, że opóź-

niają one włączenie leczenia
insuliną. Wpisanie leku na listę
zależy już jednak od ministra
zdrowia.
Jak mówił, w medycynie nie
ma słowa „opłacalność”.
Zwłaszcza że wycena świadczeń przez NFZ często brana
jest z sufitu i – zdaniem prezesa
AOTM – należy stworzyć, na
wzór agencji oceniającej leki,
podobną instytucję oceniającą
świadczenia medyczne.
Kluczowym problemem
może być włączenie do prewencji cukrzycy resortu edukacji oraz pielęgniarek. Do tej
pory fundusz nie refundował
porady edukacyjnej prowadzonej przez pielęgniarkę
diabetologiczną. To powinno
się zmienić.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne dopomina się także
o stworzenie krajowego rejestru chorych z cukrzycą, chce
też pomóc politykom, tworząc
narodowy program cukrzycy,
który zostanie przedstawiony
w najbliższym czasie. Zdaniem ekspertów towarzystwa
radykalnie poprawi on sytuację w Polsce – o ile oczywiście Ministerstwo Zdrowia
potraktuje ekspertów jak
naturalnych partnerów i
sprzymierzeńców. ∑

Na rynku pracy wiosna w
pełni. – Tak dobrze nie było
od co najmniej pięciu lat –
mówi Tomasz Dudek z agencji zatrudnienia OTTO Polska.
Rekruterzy zauważyli, że
przybywa nie tylko ofert
pracy dla pracowników
tymczasowych, ale coraz
częściej firmy znajdują pieniądze na etaty. – Boom na
pracę tymczasową zaczął się
pod koniec ubiegłego roku,
kiedy firmy zaczynały zauważać wzrost zamówień.
Dziś już wiedzą, że to trwała
tendencja, więc szukają ludzi na stałe, by dzięki nim te
zlecenia zrealizować – mówi
Krzysztof Inglot z agencji
pracy Work Service.
Większą chęć do zatrudniania rekruterzy obserwują już we wszystkich branżach, przede wszystkim w
motoryzacyjnej, spożywczej, przetwórstwa przemysłowego oraz w produkcji
AGD i RTV. Sporo osób do
pracy poszukuje się w logistyce, energetyce i branży
zajmującej się produkcją
dóbr szybkozbywalnych,
takich jak artykuły chemiczne dla gospodarstw
domowych.
Powoli rozkręca się także
sektor usługowy, bo Polacy,
mając poczucie większego
bezpieczeństwa w pracy,
chętniej wydają pieniądze
nie tylko na zakupy.
Są także oferty pracy w IT,
ale akurat tych nie brakuje
od dobrych kilku lat. Różnica jest jednak taka, że rynek
staje się powoli nasycony, a
przez to bardziej wybredny.
– Szuka się przeważnie wybitnych informatyków, ekstramózgów – mówi Piotr
Wielgomas z agencji rekrutacyjnej Bigram.
W pozostałych branżach
przybywa ofert pracy na
wszystkich stanowiskach –
produkcyjnych, specjalistycznych i menedżerskich.
– Jestem przekonany, że
zauważany obecnie popyt
na pracowników doprowadzi wkrótce do wzrostu
oczekiwań płacowych.
Moim zdaniem jeszcze w
tym roku będziemy mieć w
Polsce do czynienia z rynkiem pracownika – prognozuje Tomasz Dudek i dodaje, że już dziś agencja zaczy-

na mieć problem ze
znalezieniem chętnych do
pracy tymczasowej w dużych miastach. – Tam, gdzie
jest ich mało, byliśmy zmuszeni podnieść stawki za
godzinę – dodaje.
Piotr Wielgomas zauważa
jednak, że lata kryzysu oduczyły wielu pracowników
walki o podwyżki za wszelką cenę. – Większość z nich
prosi o nie, kiedy widzi, że
takie żądanie jest uzasadnione, np. tym, że zwiększyła się ilość pracy – tłumaczy
ekspert. – Również kwota, o
którą proszą, jest zazwyczaj
dostosowana do realiów
rynku.
Jeśli szef odmówi podwyżki, pracownik coraz
częściej zmienia firmę. – Taki
ruch na rynku to dla przedsiębiorstw niebezpieczna
sytuacja. Jeśli nie zareagują
w porę, mogą stracić najlepszych – mówi Wielgomas i

Agencje podnoszą
stawki, bo bywa,
że na pracę
tymczasową
brakuje chętnych
radzi kadrowcom, aby dokładnie przyjrzeli się zatrudnionym i docenili tych, którzy mają najlepsze wyniki.
Obecne ożywienie na
rynku pracy nie oznacza
jednak, że zatrudnienie znajdzie każdy. W Polsce nadal
bez pracy są przeszło dwa
miliony ludzi. Wielu z nich nie
ma oczekiwanych przez rynek kwalifikacji, doświadczenia i chęci.
– Dla humanistów nadal
mamy bardzo mało propozycji – mówi Tomasz Dudek.
– Jeśli znają języki obce,
podstawy księgowości czy
informatyki, mogą ewentualnie szukać pracy w centrach usług wspólnych –
dodaje.
O pracę trudno także
menedżerom po pięćdziesiątce, którzy stracili pracę w
kryzysie. – Barierą jest wiek.
Z ich wiedzą i doświadczeniem powinni awansować na
najwyższe stanowiska. Ale w
zarządach zasiadają osoby
po czterdziestce, które raczej szybko nie ustąpią. A
innych ofert dla nich nie ma
– podsumowuje Piotr Wielgomas.
—Joanna Ćwiek
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