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Polpharma kontynuuje poszukiwania możliwości przejęcia firm produkujących leki
w krajach wschodniej i środkowej Europy. Lider polskiego
rynku farmaceutyków chce w ten sposób zbudować pozycję producentów leków w naszej części
kontynentu. Przejęcia mogą też istotnie wzbogacić portfel produktów Polpharmy. Kierowany
przez Jacka Glinkę polski koncern przyznaje, że
analizuje kilka projektów akwizycyjnych, ale
odmawia podania szczegółów.

Pawłowicz inwestuje
w rehabilitację
Bydgoskie Centrum Onkologii
buduje jeden z największych parków
rehabilitacji. W kwietniu podpisało
umowę na jego wykonanie z konsorcjum budowlanym Budimex. Nowe
centrum – Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu – stanie
w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Prace potrwają do końca
2012 r. Po ich ukończeniu bydgoskie Centrum Onkologii będzie dysponowało najnowocześniejszym w Polsce
parkiem rehabilitacji. Będzie się on mieścił częściowo na
świeżym powietrzu, a częściowo pod dachem. Znajdą się
w nim m.in. 25-metrowy basen z trybunami oraz sale do
masażu, światłolecznictwa i hydroterapii.
– Na koniec prac budowlanych nie czekamy bezczynnie –
mówił Zbigniew Pawłowicz, dyrektor Centrum Onkologii. – Przygotowujemy specyfikację sprzętu, wyposażenia centrum oraz szukamy partnera finansowego. Koszt wyposażenia to
około 5 mln zł – dodał.

Kilka tygodni przed objęciem
przez Polskę prezydencji w Unii
Europejskiej Warszawę odwiedził
John Dalli, komisarz UE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej. Przekonywał naszych
polityków do kwestionowanej przez stronę polską
dyrektywy unijnej dotyczącej swobodnego przepływu
pacjentów i świadczeń. W swoim przemówieniu
wskazywał na konieczność uświadamiania wszystkim
Europejczykom ich praw jako pacjentów. – Wiem
z doświadczenia, że pacjenci wolą się leczyć blisko domu. Ale
nie zawsze jest to możliwe. Aby wprowadzić nowe regulacje,
zarówno Polska, jak i inne kraje UE ustanowią tzw. punkty
kontaktowe. Pomogą one pacjentom zadecydować, czy leczyć
się w swoim kraju czy szukać pomocy w innym państwie UE.

Skarżyński
w Kolumbii
Profesor Henryk Skarżyński wraz z zespołem
wziął udział w Tygodniu
Otologicznym w Bogocie. Specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzili
warsztaty dla lekarzy oraz wystąpili
z wykładami na temat leczenia zaburzeń
słuchu. Przez 2 dni prowadzili też zajęcia
w pracowni kości skroniowej w języku angielskim i hiszpańskim. Międzynarodowemu audytorium przybliżyli temat przesiewowych badań słuchu u dzieci w wieku
szkolnym, które będą w Kolumbii koordynowane przez specjalistów z Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu
Narządów Zmysłów.

fot. Piotr Guzik/Fotorzepa

Malec chce prywatnie kształcić lekarzy
Niepubliczna Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozważa utworzenie kierunku lekarskiego. Tym samym chce znieść monopol uczelni publicznych – do tej pory
w całym kraju kształceniem lekarzy zajmowały się tylko one. Kierowana przez Jerzego Malca
uczelnia zastrzega, że sprawa utworzenia kierunku lekarskiego nie jest przesądzona, ale potwierdza: władze uczelni zastanawiają się nad realizacją pomysłu.
Już sam zamiar kształcenia lekarzy na uczelni prywatnej wzbudził protesty jego potencjalnych publicznych konkurentów. Krzysztof Suszek, dyrektor biura prasowego w Ministerstwie Zdrowia, poinformował, że Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zajęła negatywne stanowisko
wobec możliwości kształcenia na kierunkach medycznych przez uczelnie niepubliczne. Negatywne stanowisko
KRAUM nie jest w tym wypadku wiążącym zakazem, a jedynie wskazówką i radą.
Jerzy Malec, profesor nauk prawnych, to autor ponad 100 publikacji z zakresu historii administracji i historii
ustroju.
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Glinka planuje
ekspansję w Europie

Dalli w Warszawie
o dyrektywie
transgranicznej
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Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia na dzień odwołał Sławomira Kosidłę ze
stanowiska dyrektora Szpitala
Wojewódzkiego w Białymstoku. To jeden z największych szpitali na Podlasiu, a jednocześnie najbardziej zadłużony (na
87 mln zł). Na miejsce Kosidły w błyskawicznym tempie powołano Urszulę Łapińską. Nowa
dyrektor powiedziała mediom, że to stanowisko
jest dla niej wyzwaniem, a nie wyróżnieniem.
– Czeka mnie największa restrukturyzacja w województwie – mówiła.
Łapińska była dyrektorem podlaskiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
potem zastępcą dyrektora Podlaskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego, a tuż przed objęciem
stanowiska dyrektora szpitala – zastępcą dyrektora departamentu ochrony zdrowia w urzędzie
marszałkowskim.

fot . Marcin Onufryjuk/Agencja Gazeta

Na ratunek –
Łapińska

Komorowski
interweniuje
w sprawie refundacji
Na niecodzienny gest
zdecydował się Prezydent
RP Bronisław Komorowski.
Napisał list do premiera
Donalda Tuska, w którym dołączył się do grona krytyków ustawy refundacyjnej. W liście wyraził wątpliwość, czy zapisy nowego aktu prawnego są zgodne z konstytucją.
Ustawę refundacyjną uchwalił już Sejm.
Jest ona najbardziej kontrowersyjnym projektem pakietu zdrowotnego przedłożonego
przez minister Ewę Kopacz. Według przeciwników ustawy wprowadzenie urzędowych cen
i marż na leki refundowane spowoduje, że
wzrośnie wysokość dopłat pacjentów.

Padusiński wykupuje diagnostykę
Mid Europa Partners – firma, która w lutym przejęła część udziałów sieci laboratoryjnej Diagnostyka – zapowiada dalsze zakupy w sektorze medycznym w Polsce. Diagnostyka ze swoimi 100 placówkami to największa
sieć laboratoryjna w naszym kraju. Pozyskanie funduszu jako inwestora daje jej szansę na przyspieszenie rozwoju. Mid Europa Partners chce powiększyć firmę o kolejne sieci diagnostyczne.
– Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma kontrahentami. Sieci laboratoryjne zostaną przyłączone bezpośrednio do Diagnostyki bądź pozostaną oddzielnymi firmami, które będą współpracować z Diagnostyką – mówi Paweł Padusiński,
zastępca dyrektora w Mid Europa Partners.

– Od kilku lat piszę pamiętniki.
Możliwe, że kiedyś je opublikuję –
powiedziała mediom Ewa Kopacz,
minister zdrowia. Z pewnością
wspomnienia Kopacz wzbudziłyby
ogromne zainteresowanie. Minister piętnaście lat
pracowała jako lekarz sądowy. Po katastrofie smoleńskiej bez wahania poleciała do Moskwy nadzorować
prace rosyjskich lekarzy przeprowadzających sekcje
zwłok 96 ofiar. O szczegółach tego, co tam zobaczyła,
publicznie nigdy nie mówiła. Minister jest też w rządzie i władzach PO, pamiętniki mogą odsłonić kulisy
rządów Donalda Tuska. Na razie Ewa Kopacz pisze
pamiętniki sama dla siebie. – Wpisy uzupełniam raz
w tygodniu – mówi.

maj 2/2011

Odszedł Hubert
Kwieciński
W Warszawie zmarł
prof. Hubert Kwieciński,
przez ostatnie 20 lat kierownik Katedry i Kliniki
Neurologii I Wydziału
Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Kwieciński
był wychowawcą wielu pokoleń lekarzy,
od początku swojej drogi zawodowej
związanym z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Przez dwie kadencje
pełnił funkcję konsultanta krajowego
w dziedzinie neurologii, w latach 1996–
1997 był członkiem zespołu doradców
marszałka Senatu RP.
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Ewa Kopacz pisze
pamiętniki

