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Minister Ewa Kopacz piastuje swój
urząd już od 1000 dni. Po Jacku
Żochowskim, który utrzymał swoje stanowisko przez 1407 dni, jest drugim
pod względem długości sprawowania
urzędu ministrem zdrowia III RP. Częste zmiany personalne były wielką zmorą resortu szczególnie na początku naszego wieku: w latach 2001–2007
(czyli do czasu, gdy ministrem została Ewa Kopacz) mieliśmy ośmiu ministrów. Średnio: żaden z nich nie wytrzymał w resorcie nawet roku. Wojciech Rudnicki był ministrem zdrowia dni… 15 (sic!). Marek Balicki w tym czasie
piastował ten urząd dwukrotnie, z roczną przerwą.
Po personalnej karuzeli z tego czasu, o ministerstwie
kierowanym przez Ewę Kopacz można powiedzieć
(lubiąc je czy nie): że jest stabilne personalnie.

Ehle szefem Bayer
na Polskę
Dirk Ehle został nowym szefem firmy Bayer w Europie
Środkowej (Senior Bayer Representative na region Europy
Środkowej oraz prezes polskiego Bayer Sp. z o.o.). Zastąpi na tym stanowisku
Burghardta Bruhna. – Polska jest najważniejszym krajem w regionie Europy Środkowej. Do wyzwań, które
przede mną stoją, należy przede wszystkim dalszy rozwój
naszej firmy – mówi o swych planach Ehle.
Nowy prezes jest prawnikiem, studiował
w Niemczech, Francji i USA. Z Bayer związany
jest od 2001 r. Od 2008 r. był również odpowiedzialny za lobbing oraz politykę korporacyjną
w centrali grupy Bayer.

fot. Bayer

fot. Dzili

Stabilna jak Kopacz

Marek Onyszkiewicz,
biłgorajski starosta, został
wyrzucony z partii Prawo
i Sprawiedliwość. Powód:
zdecydował o wydzierżawieniu miejscowego szpitala. – Sprzeciwiamy
się prywatyzacji już istniejących szpitali publicznych
– wyjaśniał przyczynę decyzji przewodniczący lokalnego PiS.

Włodarczyk
za Maślińskiego
Andrzej Włodarczyk zastąpi prof. Sławomira Maślińskiego na stanowisku dyrektora Instytutu Reumatologii
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Na razie Włodarczyk będzie p.o.
dyrektorem – w najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia rozpisze oficjalny konkurs na stanowisko dyrektora placówki.
Andrzej Włodarczyk wcześniej był wiceministrem zdrowia i prezesem Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

Dubiel zbuduje specszpital
Pułkownik Kajetan Dubiel poprowadzi jedną z największych w najbliższym czasie inwestycji w polskiej ochronie zdrowia. Kierowany przez niego Centralny Zarząd Służby Więziennej zamierza wybudować 300-łóżkowy centralny szpital dla polskich więźniów. Koszt inwestycji szacuje się na 400 mln zł. Trwają poszukiwania odpowiedniej lokalizacji w Warszawie
lub Łodzi.
Szpital ma być wyposażony w zabezpieczenia chroniące przed ucieczkami pacjentów
z wyrokami i sprzęt medyczny na najwyższym poziomie. Ma również oferować wysoki standard bytowo-hotelowy. Fatalne warunki panujące w istniejących szpitalach więziennych są częstym powodem sądowych wyroków nakazujących uwolnienie pacjentów skazanych. Wysoki standard świadczeń w nowym szpitalu ma temu
zapobiec.
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fot. Jan Zamoyski/Agencja Gazeta

fot. Agencja Gazeta

PiS zemścił się
na Onyszkiewiczu

fot. Wojciech Olkusnik/Agencja Gazeta

Kierowana przez Włodzimierza Gryglewicza Polpharma została wyróżniona przez brytyjski
magazyn The New Economy nagrodą w kategorii „Najlepsza Produkcyjna Firma Farmaceutyczna, Europa”. Polpharmę doceniono między innymi za wysoką jakość oferowanych produktów,
ciągły międzynarodowy rozwój oraz wpływ na przemysł farmaceutyczny Europy Środkowo-Wschodniej.
Nominowani do nagrody wybierani byli na podstawie głosów czytelników The New Economy, oddawanych drogą elektroniczną. Następnie jury konkursu wyłoniło zwycięzcę spośród 3 najlepszych firm
w każdej kategorii.

fot. Polpharma

Gryglewicz na salonach Europy

Kozik otworzy dom opieki
W Warszawie ma powstać pierwszy w Polsce
Dom Chorych na Raka.
Będzie działał obok szpitala onkologicznego przy
ul. Roentgena. – Oddanie
go do użytku zaplanowano
wstępnie na 2013 r. – poinformowała Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum.
Stowarzyszenie jest inicjatorem tego projektu.
Dom Chorych na Raka ma powstać ze
środków społecznych, na terenie należącym do Centrum Onkologii przy ul. Roentgena. Chorymi przebywającymi w domu
będą się zajmowali rehabilitanci, psycholodzy. Koszt przedsięwzięcia to ok. 20 mln zł.

fot. Wojciech Surdziel/Agencja Gazeta

Devi Shetty, zwany Henrym Fordem chirurgii serca, utworzył pierwszą na świecie
„linię produkcyjną” do operacji serca. Kierowany przez niego szpital Narayana Hrudayalaya w Bangalore (Indie) dzięki niej wykonuje 6000 takich zabiegów (dla porównania Great Ormond
Street Hospital w Londynie mniej niż 600). Skomplikowana
operacja serca kosztuje ok. 1800 dolarów, w USA trzeba zapłacić za nią 30 razy więcej. Mimo ogromnej skali przedsięwzięcia, odsetek zgonów i komplikacji jest niemal taki sam jak w USA i Wielkiej Brytanii – informuje BBC.
Narayana Hrudayalaya jest największym szpitalem kardiochirurgicznym świata (ma 1000 łóżek). Na leczenie przyjeżdżają pacjenci z całego świata. Gościem szpitala był ostatnio
brytyjski premier David Cameron. Shetty, zachęcony sukcesem
w Bangalore, planuje otwarcie podobnych linii produkcyjnych
na Kajmanach i w Wielkiej Brytanii.

fot. Narayana Hrudayalaya Hospitals

Pierwsza linia produkcyjna
w operacjach serca

fot. Rafał Mielnik/Agencja Gazeta

Nowak za Łukawieckiego
Filip Nowak został szefem
oddziału NFZ w Opolu. Zastąpił
Kazimierza Łukawieckiego, odwołanego wbrew opinii rady opolskiego oddziału NFZ i protestów
Związku Powiatów Polskich, konwentu starostów, związków zawodowych, pielęgniarek i lekarzy.
Nowy prezes opolskiego NFZ wcześniej był zastępcą dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

fot. Michał jasiulewicz\Agencja Gazeta

Stanisław Kłęk został prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Nowy prezes jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej.
Na co dzień związany jest z Katedrą Chirurgii Ogólnej i Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej CMUJ w Krakowie. Posiada tytuł nauczyciela Leonardo da Vinci Life-Long Learning System. Jest współtwórcą największego podmiotu specjalizującego się w domowym żywieniu
poza- i dojelitowym – Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed. – W swojej pracy będę się koncentrować na poszerzaniu wiedzy w zakresie leczenia żywieniowego wśród lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,
dietetyków i decydentów – zapowiada Kłęk.

Kinalska doradcą Tuska
Profesor Ida Kinalska będzie
doradzała Donaldowi Tuskowi.
Premier powołał ją w skład rady,
która będzie opiniować wnioski
w sprawie liczby, wysokości oraz
warunków i trybu przyznawania
nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Profesor Kinalska
jest wybitną specjalistką w dziedzinie diabetologii,
związaną z Podlaskim Centrum Endokrynologiczno-Diabetologicznym. Pełni także funkcję redaktora
naczelnego wydawanego przez Termedię Przeglądu
Kardiodiabetologicznego.

fot. Katarzyna Prokuska

Fedorowski o korupcji w Pradze
Jarosław J. Fedorowski, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych,
prowadził międzynarodową konferencję na temat szpitalnictwa w Europie organizowaną przez
Euro Grand Management w Pradze. – Tematyka dotyczyła grup szpitali, jakości, informatyzacji, systemów motywacyjnych oraz organizacji ochrony zdrowia. Najwięcej emocji, trochę nieoczekiwanie, wzbudziła tematyka korupcji – mówi Fedorowski. W dyskusji udział wzięli m.in. dyrektor amerykańskiego szpitala funkcjonującego w Albanii, dyrektor kliniki medycznej z Rumunii, dyrektor
szpitala z Hiszpanii oraz menedżerowie szpitali z Norwegii i Belgii.
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fot. Archiwum

Kłęk prezesem

