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Garlicki prezesem INFARMY

Dwa lata dla dyrektora

Jerzy Garlicki (na zdjêciu),
prezes AstraZeneca Pharma Poland, zosta³ nowym prezesem
Zwi¹zku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.
Urodzi³ siê w 1965 r. Z wykszta³cenia jest lekarzem, ukoñczy³ tak¿e studia MBA na Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie Illinois. Zwi¹zany jest z przemys³em farmaceutycznym
od 1992 r.: pracowa³ dla MSD, Pfizera i Fournier Polska.
Od maja 2003 r. kieruje polskim oddzia³em firmy AstraZeneca. Od czerwca 2008 r. pe³ni³ funkcjê wiceprezesa
INFARMY.
W sk³ad nowego Zarz¹du INFARMY weszli Jerzy
Garlicki (prezes), Maciej Bogucki (wiceprezes), Wojciech Raczyñski (skarbnik) oraz Krzysztof Adamcewicz,
Janine Small, Peter Koetsier (cz³onkowie).

Marek M., by³y dyrektor szpitala
w Choroszczy, zosta³ skazany przez
bia³ostocki s¹d na dwa lata wiêzienia
w zawieszeniu oraz 50 tys. z³ grzywny.
Wraz z dwójk¹ lekarzy z choroskiego
szpitala Marek M. oszukiwa³ podczas badañ klinicznych leku na schizofreniê. By zatuszowaæ nadu¿ycia, fa³szowano karty medyczne. – To dzia³ania niegodne lekarza, nieetyczne, naganne,
ze szkod¹ dla pacjentów, z chêci zysku i z myœl¹ o zarobieniu
jak najwiêkszej kwoty pieniêdzy – uzasadnia³ s¹d.
Trwa tak¿e inny proces wytoczony lekarzom. S¹d
w Warszawie oceni, czy bêd¹ musieli oddaæ 370 tys. z³,
które dostali od koncernu zamawiaj¹cego badania.
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Kubiak wróci³ zza oceanu
W³odzimierz Kubiak (na zdjêciu) ponownie obj¹³ funkcjê prezesa Janssen-Cilag
Polska oraz dyrektora zarz¹dzaj¹cego Regionu Polska i Kraje Ba³tyckie. Wróci³
z USA, gdzie w Johnson & Johnson
pe³ni³ funkcjê Vice President Worldwide
Access Programs, Virology Pharmaceutical
Group Asia-Pacific, Latin America, New Europe and Africa.
Kubiak zwi¹zany jest z Johnson & Johnson od 1991 r.
W 1996 r. obj¹³ stanowisko dyrektora generalnego firmy
Janssen-Cilag. W ci¹gu 9 lat pracy na tym stanowisku wprowadzi³ firmê Janssen-Cilag do czo³ówki firm farmaceutycznych w Polsce. W roku 2002 doprowadzi³ do utworzenia oddzielnego podmiotu Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Rok po objêciu stanowiska rektora poznañskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Jacek Wysocki
(na zdjêciu) odnotowa³ na swoim
koncie presti¿owy sukces. W rankingu polskich uczelni wy¿szych Rzeczpospolitej i Perspektyw poznañski Uniwersytet Medyczny zaj¹³ pierwsze
miejsce wœród wszystkich uczelni medycznych, wyprzedzaj¹c dotychczasowego lidera, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wysocki zwi¹zany jest z poznañsk¹ uczelni¹ od
29 lat. Pracowa³ na Wydziale Lekarskim, w Instytucie
Pediatrii, potem na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W roku 2000 zorganizowa³ od podstaw Katedrê Profilaktyki
Zdrowotnej. Rektorem jest od marca 2008 r., ws³awi³ siê
m.in. konsekwentnym zwalczaniem nepotyzmu – odrzuca³ wnioski o zatrudnienie w jednostkach uczelni
cz³onków rodzin kieruj¹cych nimi profesorów.

Katz honoris causa
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Michael Katz (na zdjêciu), amerykañski lekarz i badacz, urodzony w 1928 r. we Lwowie, zosta³
doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
Katz jest profesorem pediatrii na Uniwersytecie Pensylwanii, profesorem medycyny tropikalnej
i pediatrii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, jest te¿ visiting professor na Uniwersytecie
w Getyndze w Niemczech. Piastuje stanowisko Senior Vice President for Research and Global Programs, March of Dimes Birth Defects Fundation NY.
Fundacja March of Dimes wspó³pracuje z Zak³adem Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych
³ódzkiej uczelni. Dziêki temu prof. Katz ma ogromny wk³ad i wp³yw na rozwój polskiej kardiologii
prenatalnej.
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Wysocki ci¹gnie w górê

Jeffrey Immelt (na zdjêciu), prezes GE, zapowiedzia³, ¿e
firma przeznaczy w najbli¿szym czasie 6 mld dolarów na opracowanie i wdro¿enie w ¿ycie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych poprawê ochrony zdrowia. W du¿ej czêœci maj¹ one s³u¿yæ zmniejszeniu kosztów: GE chce wydaæ na to 3 mld dolarów. Kolejne 3 mld pójd¹
na rozwój infrastruktury informatycznej na potrzeby s³u¿by zdrowia i polepszenie opieki na obszarach wiejskich.
– S³u¿ba zdrowia potrzebuje nowych rozwi¹zañ. Musimy po³¹czyæ technologiê
z innowacjami i inteligentniejszymi procedurami, aby pomóc lekarzom i szpitalom zapewniaæ lepsz¹ ochronê zdrowia wiêkszej liczbie pacjentów przy mniejszych kosztach
– wyjaœnia³ Immelt.
Funkcjê prezesa GE biznesmen sprawuje od 2000 r. W roku 2008 Time Magazine umieœci³ Immelta na liœcie 100 najbardziej wp³ywowych ludzi œwiata.

Igal Mor (na zdjêciu) zosta³ dyrektorem nowego szpitala Mazovia na warszawskim
Ursynowie. Oficjalne otwarcie placówki nast¹pi³o w maju.
To pierwsza w Warszawie prywatna placówka o profilu urologiczno-ginekologicznym. Pacjentami mog¹ byæ zarówno doroœli, jak i dzieci. Przy szpitalu dzia³a tak¿e
przychodnia. – Chcemy zapewniæ, by chorzy odzyskiwali u nas zdrowie w mo¿liwie krótkim czasie, przy u¿yciu minimalnie inwazyjnych metod
leczenia – mówi³ podczas ceremonii otwarcia
Igal Mor.
Dyrektor nowej placówki jest specjalist¹
urologiem, z wieloletnim sta¿em pracy w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
i Uniwersyteckiej Klinice Urologicznej w Beer
Sheva (Izrael). Jest cz³onkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Tomasz Zdrojewski (na zdjêciu), doradca
prezydenta RP ds. zdrowia, buduje wokó³ Pa³acu Prezydenckiego silny oœrodek wp³ywu, grupuj¹cy specjalistów zajmuj¹cych siê medycyn¹.
Sukcesem by³a jego konferencja Health and
the Global Crisis – A European Perspective. Implications for Poland (Zdrowie i kryzys œwiatowy – europejska perspektywa. Skutki w Polsce).
Zdrojewski jest doktorem medycyny, pracuje na Akademii
Medycznej w Gdañsku, specjalizuje siê w dziedzinie chorób wewnêtrznych oraz hipertensjologii. Autor i koordynator Natpol
i Natpol Plus – pierwszych ogólnopolskich badañ nad rozpowszechnieniem i kontrol¹ czynników ryzyka zawa³ów serca
i udarów mózgu w Polsce. Od 2002 r. zajmuje siê przygotowaniami do Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Uk³adu Sercowo-Naczyniowego POLKARD.

Pierwsze Inbone w Europie
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Zdrojewski na kryzys

Zespó³ kierowany przez dr. Roberta Œmigielskiego (na zdjêciu) z Kliniki Ortopedycznej Carolina Medical
Center w Warszawie wszczepi³ pierwszym pacjentom najnowoczeœniejsz¹
protezê stawu skokowego na œwiecie,
Inbone. To pierwsze wszczepienie Inbone w Europie. Proteza umo¿liwia
normalne funkcjonowanie – mo¿na
jeŸdziæ na rowerze, nartach. Twórcom Inbone uda³o siê
wyd³u¿yæ czas jej u¿ywania z 7 do 20 lat.
Robert Œmigielski specjalizuje siê w chirurgii stawu kolanowego i ramiennego, leczeniu patologii œciêgna Achillesa i w medycynie sportowej; przewodniczy komisji medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Lekarze: przedstawiciele medyczni naci¹gaj¹
Zdaniem wiêkszoœci lekarzy przedstawiciele medyczni koncernów farmaceutycznych manipuluj¹ informacjami i mijaj¹ siê z prawd¹ tylko
po to, by sprzedaæ w³asny produkt – tak wynika z sondy przeprowadzonej wœród lekarzy przez portal Przypadki Kliniczne. Taki pogl¹d wyrazi³o 63 proc. ankietowanych.
Przeciwnego zdania by³o 37 proc. g³osuj¹cych. Uznali oni, ¿e przedstawiciele medyczni koncernów farmaceutycznych rzetelnie informuj¹
o produktach.
Przypadki Kliniczne to spo³ecznoœciowy portal i forum tylko dla lekarzy (wstêp po podaniu numeru PWZ). Portal umo¿liwia lekarzom konsultowanie przypadków i wymianê opinii o najwa¿niejszych
sprawach œrodowiska z innymi lekarzami.
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Mor postanowi³ na swoim
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Gambit Immelta

