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Bezpłatne leczenia dla chorych na AIDS
Sejmowa komisja zdrowia zajmie się nim w drugiej połowie kwietnia. Poinformował o tym w środę
PAP jej przewodniczący Bolesław Piecha (PiS).
Projekt ustawy zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych (a także zaopatrzenia w leki)
osobom zakażonym HIV oraz chorym na AIDS, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Tym

samym przywrócone zostają uprawnienia, które osoby te utraciły w styczniu 2002 r. w związku
z wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Jak
napisano w uzasadnieniu projektu, realizacja przepisów nowej ustawy pozwoli na koordynację
działań służb odpowiedzialnych za wykrywanie ognisk zachorowań i ograniczanie rozprzestrzeniania
się epidemii. Projekt nakłada na szpitale obowiązek prowadzenia monitorowania zakażeń oraz
stosowanie procedur zapobiegających ich występowaniu.
Ustawa zakłada również realizację kompleksowego programu nadzoru epidemiologicznego,
obejmującego szerokie badania epidemiologiczne, monitorowanie zachorowalności i umieralności
z powodu zakażeń, realizację profilaktyki oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii zakażeń oraz chorób
zakaźnych.
W projekcie uregulowane zostały kwestie możliwości zastosowania środka przymusu bezpośredniego
w odniesieniu do chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną
i wysoce zakaźną.
Projekt nakłada na wojewodów obowiązek przygotowania i aktualizowania planów działania na
wypadek wystąpienia epidemii z uwzględnieniem wytypowania szpitali i innych obiektów
użyteczności publicznej przewidzianych do leczenia, izolacji lub odbywania kwarantanny.
Ponadto ustawa przyznaje pracownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz innym osobom
podejmującym działania na podstawie przepisów o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
uprawnienie do ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.
Poszerzony został katalog przepisów karnych umożliwiających karanie osób uchylających się od
wykonywania przepisów ustawy. W ocenie projektodawców wcześniejsze przepisy pozostawiły lukę
uniemożliwiającą skuteczne egzekwowanie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów
ustawy
PAP / Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5038.html
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Szczepionka zwalczającą dwa warianty
koronawirusa
W Wielkiej Brytanii dopuszczono w poniedziałek ją do użycia.
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Ubytki słuchu powodują demencję u psów
Stare psy, które słabo słyszą, częściej mają demencję.
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Dzięki nowej technice mają powstać lepsze
plastiki
Co równie ważne, mają być przyjazne środowisku.
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Złamania kości udowej częstsze u
wegetarianek
Wegetarianki są o 33 proc. bardziej narażone na niebezpieczne złamanie.
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W ćwiczeniach bardziej liczy się regularność
niż intensywność
Informuje najnowszy „Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports”.
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Popularyzatorzy Nauki poszukiwani
Rusza nowa edycja konkursu.
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W Polsce studiuje prawie 86 tys.
cudzoziemców
Większość wybiera studia stacjonarne na uczelniach niepublicznych.
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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