personal ia

Pieczka bierze
kujawsko-pomorskie

Andrzejak
oficjalnie
uznany za
plagiatora

Podczas posiedzenia Rady Gubernatorów HOPE
w Düsseldorfie odbyło się formalne przyjęcie Polskiej
Federacji Szpitali jako członka rzeczywistego do Europejskiej Federacji Szpitali. Po wielu latach, gdy Polska była
jedynym krajem UE nienależącym do HOPE, wreszcie
udało się uzyskać pełną reprezentację dla polskich szpitali w tej wpływowej
organizacji, obejmującej swoim zasięgiem ponad 80 proc. łóżek szpitalnych
UE. Podczas tego samego posiedzenia mandat gubernatora HOPE uzyskał
prezes Polskiej Federacji Szpitali – prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski.

Grzybowski powołał nową federację
Andrzej Grzybowski został pierwszym prezesem nowo powołanej Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia (PFPOZ). Przystąpiły do niej trzy związki założycielskie: Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Poznaniu, Związek Pracodawców
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z siedzibą w Krakowie oraz Świętokrzyski Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Kielcach. Podstawowym celem federacji jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych w niej
organizacji pracodawców.
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Fedorowski prowadzi polskie szpitale
do Brukseli

Rada Wydziału
Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uznała, że
prof. Ryszard Andrzejak w swej habilitacji nie zachował rzetelności naukowej i naruszył prawa autorskie innych osób. Za głosowało 74 spośród
97 członków Rady. Sprawa ciągnie się
od kilku lat, kiedy to plagiat, wtedy
jeszcze rektorowi Akademii Medycznej we Wrocławiu, zarzucili związkowcy z uczelnianej Solidarności ’80.
Rektora oskarżono o dokonanie ok.
90 zapożyczeń z prac innych naukowców. Pod wpływem zarzutów wiosną
tego roku prof. Andrzejak podał się do
dymisji i zrezygnował z funkcji rektora.

fot. Lukasz Giza/Agencja Gazeta

Tomasz Pieczka
zostanie dyrektorem
kujawsko-pomorskiego NFZ. Pieczka przez 15 lat pracował w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnio
pełnił funkcję naczelnika Wydziału
Obsługi Klientów i Korespondencji.
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Kierowana przez Chrisa Viehbachera firma Sanofi w trzecim kwartale
tego roku straciła 3 proc. dotychczasowych zysków z powodu mniejszej
sprzedaży trzech kluczowych leków. Sprzedaż leku na
raka Taxotere spadła o 65% – do 186 mln euro, przychody ze sprzedaży leku przeciwzakrzepowego Lovenox spadły o 16% – do 494 mln euro, a ze sprzedaży
tabletek nasennych Ambien o 45% – do 121 mln euro.
Dyrektor zarządzający Sanofi szuka możliwości poprawienia wyników sprzedaży poprzez przejęcie innych
firm posiadających wartościowe patenty na leki, tak
jak miało to miejsce w przypadku przejęcia za 20,1 mld
dolarów firmy Genzyme z Cambridge, Massachusetts.

Drybański w opałach
Kierowany przez Andrzeja
Drybańskiego Szpital Wojewódzki w Tychach znalazł się
w opałach. Komornicy zajęli
jego konta na żądanie pielęgniarek. Każdej z nich szpital
winny jest 20–25 tys. zł. Razem to 15 mln zł, nie
licząc odsetek. Były dyrektor, Jacek Wojewódka,
zgodził się, by pielęgniarki dostawały od 2008 r.
o 420 zł więcej. Podpisał w tej sprawie porozumienie, ale ani on, ani kolejni dyrektorzy podwyżek nie wypłacili. Pozwy do sądu złożyło 481 pielęgniarek. Zapadło już 265 wyroków – wszystkie
na korzyść sióstr.

fot. Bartlomiej Barczyk/Agencja Gazeta
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Viehbacher szuka recepty
na mniejsze zyski

CBA zatrzymało chirurga

Siedmiu specjalistom z różnych dziedzin medycyny wręczono akty powołania na konsultanta wojewódzkiego. Kadencja trwa 5 lat. Akty
powołania otrzymali: Sławomir Jakima – konsultant w dziedzinie seksuologii, prof. dr hab. Marek Kulus – konsultant w dziedzinie alergologii,
Małgorzata Niewczas – konsultant w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego, dr med. Maciej Nowak – konsultant w dziedzinie periodontologii,
dr med. Marzena Olesińska – konsultant w dziedzinie reumatologii, dr med. Lidia Popek – konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
prof. dr hab. Jan Walewski – konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej.

Szmit ukarany przez
zarząd województwa
Zarząd województwa nałożył karę
finansową na dyrektora gorzowskiego szpitala – jednego z najbardziej
zadłużonych w Polsce. Szef lecznicy
ma odpowiedzieć przed swoim pracodawcą za uchybienia, których dopatrzyli się kontrolerzy marszałka. Wysokość kary jest równa trzykrotnemu miesięcznemu wynagrodzeniu Andrzeja Szmita. Kara
związana jest także z zastrzeżeniami kontrolerów co do
zatrudniania i wynagradzania pracowników szpitala,
windykacji należności czy realizacji zamówień publicznych. Dyrektor został ukarany również za to, że nie dostarczył marszałkowi kopii polisy OC.

fot. Daniel Adamski/Agencja Gazeta
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Siedmiu nowych
konsultantów
na Mazowszu

fot. CBA/Fotorzepa

Piotr M., ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, został zatrzymany przez CBA. Lekarzowi, którego aresztowano na trzy miesiące, zarzucono przyjmowanie
korzyści finansowych od firmy farmaceutycznej oraz pacjentów. Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie zarzuciła mu przyjęcie od trzech pacjentów łapówek w wysokości 500, 1500 i 2000 zł
w latach 2007, 2009 i 2011. Zatrzymani zostali również właściciel restauracji, którego chirurg
namówił na wystawienie faktury na 1000 zł za fikcyjny catering, oraz przedstawicielka medyczna
za przyjęcie tej faktury w ramach „sponsoringu”.

Polpharma zwycięzcą rankingu Innowator 2011 tygodnika „Wprost”
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Kierowana przez Jacka Glinkę (na zdjęciu) Polpharma zajęła pierwsze miejsce w rankingu
dwudziestu jeden najbardziej innowacyjnych firm w Polsce tygodnika „Wprost” i otrzymała statuetkę Innowatora 2011. Zestawienie powstało na podstawie listy 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce przygotowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
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