Lubiñski zast¹pi³ Steffena

Clark wykupi³ konkurencjê

Profesor Jan Lubiñski, konsultant
krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, zast¹pi³ dr. Jana
Steffena w sk³adzie
Rady ds. Zwalczania
Chorób Nowotworowych. Lubiñski kieruje Zak³adem Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz
Miêdzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Rozg³os przynios³y
mu badania nad dziedzicznym rakiem
sutka i jajnika oraz dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego.

To by³a transakcja roku: za 41 miliardów dolarów
Merck kupi³ swojego g³ównego rywala, Schering-Plough. Fuzja wzbogaci ofertê Mercka o leki, których dot¹d nie mia³, a tak¿e nowe specyfiki, które
Schering-Plough testuje. Transakcja jest osobistym
sukcesem Richarda T. Clarka, dotychczasowego prezesa Mercka, zwi¹zanego z firm¹ od 37 lat. Clark stanie na czele po³¹czonych firm i przeprowadzi ich fuzjê. Oznaczaæ ona bêdzie tak¿e redukcjê
etatów, w tym w Polsce, gdzie dotychczas Merck zatrudnia³ ponad
600 osób.
W 1968 r. Clark ukoñczy³ Washington & Jefferson College i zdecydowa³ siê na karierê wojskow¹. Przerwa³ j¹ w 1972 r. w stopniu porucznika
US Army. Od tego czasu jest zwi¹zany z firm¹ Merck, gdzie pe³ni³ funkcje kierownicze w ró¿nych departamentach. Od dwóch lat jest prezesem
Mercka.
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Garlicki walczy o sprzeda¿ bezpoœredni¹
Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland, zapowiada walkê do upad³ego o utrzymanie wprowadzonego w maju, pierwszego w Polsce systemu sprzeda¿y bezpoœredniej leków. AstraZeneca zamierza³a, wzorem pañstw
zachodnich, wyeliminowaæ poœredników zajmuj¹cych siê dostarczaniem leków do aptek, a tym samym obni¿yæ koszty dystrybucji. Firma ograniczy³a liczbê dystrybutorów do trzech wyselekcjonowanych na drodze przetargu podmiotów hurtowych. G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny orzek³, ¿e nowy system ogranicza pacjentom dostêp do leku,
i wskaza³ na 150 odnotowanych przypadków, w których pacjenci mieli utrudniony dostêp do produktów AstraZeneca. Po tym mia¿d¿¹cym oœwiadczeniu AstraZeneca zapowiedzia³a, ¿e nie wycofa siê z programu. – AstraZeneca Polska niezw³ocznie podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu modyfikacjê SSB. Bêdzie na bie¿¹co konsultowaæ ich przebieg z GIF, aby mieæ pewnoœæ, ¿e zmieniony system zyska pe³n¹ akceptacjê GIF – zapowiada w oœwiadczeniu firma.

Nagrodê Innowacja Roku 2009
wrêczono za… usprawnienie ¿ycia
seksualnego. Odebra³ j¹ Jerzy
Gryglewicz, prezes Polpharmy,
która wytwarza preparat Maxigra.
Lek jest pierwszym polskim produktem opartym na syldenafilu, stosowanym w zaburzeniach erekcji. Ma
60-procentowy udzia³ w rynku. Maxigrê stworzy³ zespó³
naukowców z warszawskiego Instytutu Farmaceutycznego, kierowany przez prof. Osmana Achmatowicza,
przy wspó³pracy z Polpharm¹.
Innowacja Roku 2009 to trzecia edycja konkursu. Programowi patronuj¹ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE.
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Zagrodzka
bierze diagnostykê
fot. Archiwum

fot. Polpharma

Gryglewicz nagrodzony
za Maxigrê

Magdalena Zagrodzka objê³a stanowisko zastêpcy dyrektora Departamentu Medycznego w Centrum Medycznym ENEL-MED. W firmie
bêdzie odpowiadaæ za diagnostykê. Jej
zadaniem bêdzie rozwój zespo³u radiologicznego i rozbudowanie Pionu Diagnostyki Obrazowej.
Zagrodzka ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ i dodatkowe
studia w zakresie zarz¹dzania w Szkole G³ównej Handlowej
w Warszawie. W przesz³oœci kierowa³a pierwsz¹ w Polsce
pracowni¹ tomografii 64-rzêdowej w Wojskowym Instytucie
Medycznym w Warszawie.
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European Cervical Cancer Association
przyzna³ nagrodê Pearl of Wisdom (Per³a M¹droœci) koordynowanemu przez prof. Marka
Spaczyñskiego polskiemu Populacyjnemu Programowi Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy. Organizatorem programu jest Ministerstwo Zdrowia. Uroczystoœæ
wrêczenia nagrody odbêdzie siê 26 stycznia 2010 r. w Parlamencie Europejskim.
Wspólnie ze Spaczyñskim nagrodê odbierze Marek Twardowski,
wiceminister zdrowia.
Profesor Marek Spaczyñski jest specjalist¹ w dziedzinach po³o¿nictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna. Kieruje Katedr¹ Ginekologii, Po³o¿nictwa i Onkologii Ginekologicznej oraz
Klinik¹ Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Do 2006 r. by³ prezesem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Maciej Biardzki zosta³ prezesem spó³ki Nowy Szpital Wojewódzki we Wroc³awiu. Jego zadaniem bêdzie wybudowanie
od podstaw nowej placówki – budowê ma skoñczyæ do 2012 r.
Koszt budowy szacuje siê
na mniej wiêcej 300 mln z³. Nowa
placówka ma byæ szpitalem zabiegowo-ratunkowym.
Przeniesione do niej maj¹ zostaæ oddzia³y dotychczas
funkcjonuj¹ce w ramach Dolnoœl¹skiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka oraz Okrêgowego
Szpitala Kolejowego.
Biardzki jest absolwentem wroc³awskiej Akademii
Medycznej oraz tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ostatnio by³ wicedyrektorem medycznym
dolnoœl¹skiego oddzia³u NFZ, a wczeœniej dyrektorem
szpitala w Jeleniej Górze i prezesem Miedziowego
Centrum Zdrowia.
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Biardzki wybuduje
za 300 milionów z³otych

fot. PAP

Per³a M¹droœci
dla Spaczyñskiego

Karol F. Kaliszewicz obj¹³ stanowisko Area Marketing Officer
w Philips Polska i regionie Europy
Œrodkowej, Wschodniej i Po³udniowej. Dotychczas Kaliszewicz kierowa³ marketingiem w Philips Healthcare. Nowa funkcja to
dodatkowe stanowisko. – Moim g³ównym celem bêdzie zbudowanie wizerunku Philips jako wiod¹cej marki w dziedzinie
ochrony zdrowia i poprawy jakoœci ¿ycia – mówi Kaliszewicz.
Nowy Area Marketing Officer jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów
z dziedziny zarz¹dzania na warszawskiej SGH. Z Philips
zwi¹zany od 14 lat.
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Marsza³ odszed³ z Wo³oskiej
Wies³aw Marsza³ nie jest ju¿ dyrektorem szpitala MSWiA w Warszawie przy
ul. Wo³oskiej. To efekt kontroli, jak¹
MSWiA przeprowadzi³o w szpitalu na
wniosek zwi¹zków zawodowych. Ujawni³a
ona ogromny ba³agan w gospodarowaniu
szpitalnym funduszem œwiadczeñ socjalnych. Za to odpowiada³
bezpoœrednio dyrektor Marsza³. Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e nieprawid³owoœci mog³y mieæ miejsce równie¿, zanim
obj¹³ on swoje stanowisko. Spraw¹ zajê³a siê prokuratura.

Leœniewski za Kocója, Kocój za Leœniewskiego
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Kaliszewicz
na pó³ Europy

Nieoczekiwany fina³ mia³ konflikt w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Paw³a II w Kroœnie.
Zgodnie z ¿¹daniami lekarzy tego szpitala ze stanowiska dyrektora zrezygnowa³ Marek Kocój. Pracownicy domagali siê jego odejœcia m.in. dlatego, ¿e Kocój zapowiedzia³ wprowadzenie systemu monitoringu aktywnoœci lekarzy, który mia³ byæ wykorzystany do rozliczania ich pracy. Choæ lekarze postawili na swoim, marsza³ek województwa przy odejœciu komplementowa³ Kocója, podkreœla³ jego zas³ugi dla kroœnieñskiej placówki. Nowym
dyrektorem szpitala w Kroœnie zosta³ Miros³aw Leœniewski, dotychczasowy dyrektor Wojewódzkiego Zespo³u
Specjalistycznego w Rzeszowie. Opuszczone przez Leœniewskiego stanowisko w Rzeszowie zajmie… Marek Kocój.
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