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Dworski do
Paszkiewicza: adieu
fot. PAP/Tomasz Gzell

Maciej Dworski na własną prośbę odszedł ze stanowiska zastępcy prezesa NFZ
do spraw medycznych. Rezygnacja została już przyjęta
przez Radę Narodowego Funduszu Zdrowia.
Maciej Dworski był zastępcą szefa NFZ
od trzech lat. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Kowarach.

Paul M. Bisaro, prezes Watsona, przejął kontrolę nad Actavisem. Dzięki fuzji powstanie
trzeci na świecie producent
leków generycznych. Bisaro liczy
na to, że fuzja pozwoli na istotne zwiększenie skali biznesu generycznego firmy
Watson poza USA, przyspieszy tempo wzrostu
przychodów i zysków. Actavis, który w ostatnich
latach rozwijał się bardzo dynamicznie, jest obecny w ponad 40 krajach i sprzedaje ponad 1000 produktów. – Actavis istotnie wzmacnia naszą pozycję konkurencyjną na świecie oraz wnosi na amerykański rynek
produkty i rozwiązania, które uzupełniają naszą ofertę –
powiedział Paul M. Bisaro, prezes Watsona.

Boni przyspieszy informatyzację
służby zdrowia
Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, zapowiada: od września lekarze będą
mogli sprawdzać pacjentów. Od 1 września
placówki służby zdrowia będą mogły w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych uzyskiwać
elektroniczne potwierdzenie, że chory ma prawo do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Centralny Wykaz Ubezpieczonych oraz Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – to m.in. projekty realizowane i nadzorowane przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, opisane w przedstawionym raporcie.
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Druga kadencja profesorów Krawczyka i Górskiego
Profesor Marek Krawczyk (u góry),
laureat nagrody Sukces Roku „Menedżera Zdrowia”, został na drugą kadencję rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje on uczelnią
od września 2008 r. Druga kadencja
potrwa od września 2012 r. do sierpnia
2016 r.
Krawczyk zwrócił się do elektorów,
prezentując działania, które zostaną
podjęte w kadencji 2012–2016. Przedstawił zamierzenia inwestycyjne dotyczące centrum biostruktury, centrum
dydaktyczno-biblioteczno-informacyjnego, nowego szpitala pediatrycznego, centrum rehabilitacyjno-sportowego,
nowego budynku instytutu stomatologii, centrum badań
przedklinicznych, centrum onkologicznego, budynku
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Wydziału Farmaceutycznego i nowej infrastruktury na
Wydziale Nauki o Zdrowiu.
Profesor Paweł Górski (u dołu) po raz drugi został rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego kadencja zakończy się w 2016 r. W zebraniu wyborczym wzięło udział 500 elektorów – Górski uzyskał 354 głosy.
Rektor elekt ogłosił skład swojego nowego gabinetu.
Stanowisko pierwszego zastępcy i prorektora ds. studenckich obejmie prof. Radzisław Kordek. Prorektorem
ds. edukacji zostanie prof. Anna Jegier, prorektorem ds.
rozwoju, podobnie jak w pierwszej kadencji, prof. Dariusz
Nowak. Funkcję prorektora ds. nauki obejmie natomiast
prof. Lucyna Woźniak.
Nowy rektor chce jeszcze powołać prorektora ds.
zagranicznych, aby zacieśnić współpracę z zagranicznymi
uniwersytetami. Ma nim zostać prof. Maciej Banach.
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Adam Fronczak, za czasów Ewy Kopacz wiceminister zdrowia, został doradcą szpitala w Łasku (województwo łódzkie). Zarówno dyrektor SPZOZ Jerzy
Szmit, jak i starosta łaski Cezary Gabryjączyk (partyjni koledzy Fronczaka z PSL) są przekonani, że to może wyjść szpitalowi na dobre. Innego zdania
są niektórzy pracownicy.
Adam Fronczak jest doktorem nauk medycznych.
Pracował jako lekarz wojewódzki w Łodzi, był kanclerzem
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

Bisaro połknął Actavis
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Fronczak pomoże w Łasku

Skarżyński
w światowej lidze

Aż dziesięć szpitali na Śląsku
(na 48 podległych marszałkowi
województwa śląskiego) ma zostać w przyszłym roku skomercjalizowanych. To może być pierwszy krok do ich prywatyzacji, czyli przekazania
prywatnym operatorom. Według odpowiedzialnego
za ochronę zdrowia na Śląsku wicemarszałka Mariusza Kleszczewskiego, kłopoty finansowe mają
placówki wielospecjalistyczne w Częstochowie,
Rybniku, Bytomiu, Jastrzębiu Zdroju, Bielsku-Białej i Tychach (ta ostatnia jest już w trakcie przekształceń). I nie tylko, w ubiegłym roku ujemny
wynik finansowy zanotowało 19 śląskich szpitali.
Władze województwa liczą, że przynajmniej połowa
z nich poprawi wyniki, ale już typują pierwszą
dziesiątkę do komercjalizacji. Dziesięć szpitali to
dużo – władzom województwa śląskiego podlega
48 placówek leczniczych.

W Kajetanach pod Warszawą
otwarto Światowe Centrum Słuchu – jedyne takie na świecie.
To największy sukces polskiej
medycyny w XXI w., dzieło życia prof. Henryka Skarżyńskiego, efekt jego wieloletnich zabiegów. – Światowe Centrum Słuchu jest
bardzo nowoczesne i nastawione nie tylko na pacjentów,
którzy do niego przyjadą – mówił prof. Skarżyński.
– Diagnostyka i rehabilitacja prowadzone są także na
odległość, dla pacjentów, którzy zgłoszą się do 20 ośrodków należących do Ogólnopolskiej Sieci Telerahabilitacji Słuchowej. Nigdzie na świecie takiego obiektu nie ma
– dodaje.
– To przykład Polski nowoczesnej na miarę XXI w.
– pointował uczestniczący w otwarciu placówki
Donald Tusk.
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Kleszczewski oddaje
szpitale

Kozera wygrywa dzięki pielęgniarkom
fot. PAP/Tytus Żmijewski

Jarosław Kozera, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, przez dwa lata od
objęcia funkcji zabierał władzę nad szpitalem profesorom i oddawał pielęgniarkom. I wygrywa.
Liczący początkowo 130 mln zł dług szpitala maleje. Przez rok na samych zakupach leków i drobnego sprzętu – strzykawek czy rękawiczek – lecznica zaoszczędziła 10 mln zł.
Szefami medycznymi klinik w Bydgoszczy nadal są lekarze specjaliści, profesorowie. Obowiązki administracyjne i zakupy dyrektor postanowił przekazać menedżerom klinik. Zostały nimi
pielęgniarki oddziałowe, najczęściej po studiach zarządzania.

Kierowana przez Włodzimierza
Gryglewicza Polpharma SA, największy polski producent farmaceutyków, sfinalizowała umowę zakupu
Polfy Warszawa SA z Polskim Holdingiem Farmaceutycznym SA. 19 kwietnia 2012 r.
została podpisana umowa rozporządzająca, której następstwem jest nabycie przez Polpharmę SA 85 proc.
akcji Polfy Warszawa. Tym samym zakończył się proces prywatyzacji największej firmy wchodzącej w skład
Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Wartość
100 proc. akcji spółki wyniosła 957 mln zł. Polpharma stała się właścicielem 85,14 proc. akcji.
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Gryglewicz wygrał
w Warszawie
Rasi szuka pomocy
w Ameryce
Guido Rasi, dyrektor Europejskiej
Agencji Leków, uspokaja Europejczyków: – Zrobimy wszystko, by w Europie
nie zabrakło cytostatyków.
Rasi odwiedził europejskie stolice,
był również w Warszawie. Poinformował o swojej wizycie w USA, gdzie rozmawiał o rozwiązaniu problemu
z amerykańskim organem nadzoru nad lekami (FDA).
Poparł i rozwinął propozycję utworzenia europejskiej
sieci wzajemnego informowania się państw o problemach
z dostępnością leków, zgłoszoną przez polskiego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. – Zróbmy to w Europie, ale sieć poszerzmy dodatkowo o Japonię, Singapur, Brazylię, Kanadę i USA – zaproponował.
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