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Pawe³ ¯elewski, dyrektor generalny Novartis Polska (na zdjêciu) zosta³ wybrany na nowego prezesa
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce (SPFFwP).
Od lat zwi¹zany z przemys³em farmaceutycznym. Zanim rozpocz¹³ pracê w Novartisie przez 11 lat zatrudniony
by³ w firmie Pfizer. By³ tam ³¹cznikiem dla produktów kardiologicznych miêdzy USA a krajami Europy Œrodkowowschodniej. Wyboru nowych w³adz dokonano na walnym zgromadzeniu cz³onków SPFFwP. Obowi¹zki wiceprezesa powierzono Cameronowi Marshallowi, dyrektorowi
generalnemu GSK Polska, a funkcjê skarbnika bêdzie pe³ni³ Rajnesh Airey, dyrektor generalny Pfizer Polska.

Pierwsza w historii
– Kierowanie bardzo
zad³u¿on¹ i borykaj¹c¹ siê
z wieloma problemami
Akademi¹ to du¿e wyzwanie. Zadañ jest bardzo
wiele, przede wszystkim
trzeba wyprowadziæ nasz¹
uczelniê na prost¹ pod
wzglêdem finansowym
i administracyjnym. Muszê siê przyjrzeæ finansom uczelni, zrobi to dla mnie nowy dyrektor finansowy, do którego bêdê mia³a pe³ne zaufanie – stwierdzi³a zaraz po wyborze nowa rektor Œl¹skiej Akademii Medycznej.
Profesor Ewa Ma³ecka-Tendera jest pierwsz¹ w historii uczelni kobiet¹ na tym stanowisku. Na ŒAM
jest zatrudniona od 1973 r.
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Nowe w³adze

AstraZeneca w Polsce
oraz Radunka Cvejiæ, dyrektor ds. kontaktów zewnêtrznych, zostali uhonorowani tytu³ami Pasjonata Farmacji. Pretekstem
wrêczenia tytu³ów by³ Dzieñ Polskiej Farmacji, organizowany
przez Gazetê Farmaceutyczn¹. Tytu³ami Pasjonatów nagradzani
s¹ ludzie znani w bran¿y, oddani farmacji, którzy rzeteln¹ i odpowiedzialn¹ prac¹ oraz spo³ecznym zaanga¿owaniem osi¹gnêli osobiste sukcesy zawodowe i ciesz¹ siê uznaniem œrodowiska. Jerzy Garlicki jest lekarzem, ukoñczy³ tak¿e studia
MBA na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Illinois.
Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1986 r. na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1992 r. zdecydowa³ siê na pracê w przemyœle farmaceutycznym.

Firma Novartis
(NVS), nale¿¹ca do
grupy Sandoz og³osi³a, ¿e Komisja Europejska wyda³a zgodê, by NVS przejê³a
znajduj¹c¹ siê w prywatnych rêkach niemieck¹ firmê farmaceutyczn¹
Hexal
AG. Dziêki tej transakcji grupa Sandoz jeszcze bardziej
zwiêkszy swoje mo¿liwoœci dostarczania najwy¿szej jakoœci leków generycznych pacjentom i lekarzom, którzy
dziêki naszej pracy bêd¹ mieli wiêkszy wybór metod leczenia – powiedzia³ dr Daniel Vasalla (na zdjêciu),
prezes Novartisu.
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Nowa era
To niew¹tpliwie pocz¹tek nowej ery przetwarzania obrazu – powiedzia³ Pawe³ Augustyn (na zdjêciu po lewej), szef dzia³u General Electric
Healthcare Polska, podczas premiery pierwszego
aparatu LightSpeed VCT uruchomionego w Europie Œrodkowowschodniej. W Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie uruchomiono skaner wyposa¿ony w 64-kana³owy detektor. Umo¿liwia on obrazowanie anatomiczne z najwiêksz¹ prêdkoœci¹, a jednoczeœnie
z najlepsz¹ rozdzielczoœci¹. – System ten umo¿liwia
niemal natychmiastowe wykonywanie zdjêæ o bezprecedensowej jakoœci, co powinno wywrzeæ
znaczny wp³yw na leczenie chorób uk³adu kr¹¿enia i urazów. Choæ efekty stosowania tomografu LightSpeed VCT s¹ najwiêksze w tych w³aœnie obszarach, mo¿e on tak¿e usprawniæ przetwarzanie obrazu na potrzeby neurologii, onkologii i innych dziedzin – doda³ prof. Marek Maruszyñski (na zdjêciu po prawej), dyrektor szpitala.
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Pasjonaci Farmacji Zgoda
Jerzy Garlicki, prezes dla Novartisu
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10 lat na rynku
– Jako pierwsi na polskim rynku zaoferowaliœmy
abonamentowe us³ugi medyczne. Gdy rozpoczynaliœmy
dzia³alnoœæ, mieliœmy jedno
centrum. Dziœ jest ich 13.
Wspomaga je 12 placówek,
w których zatrudniamy œwietnie przygotowany personel
– stwierdzi³a Agnieszka Szpara (na zdjêciu), prezes
Zarz¹du Medicover, podczas spotkania poœwiêconego 10-leciu dzia³alnoœci firmy w Polsce. Pani prezes przypomnia³a, ¿e Medicover obs³uguje dziœ
3 tys. firm i ma w sumie 100 tys. klientów. Z kolei
Wojciech Budacz, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Synevo
Laboratoria Medicover (SLM), zwróci³ uwagê, ¿e
SLM jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê firm¹ laboratoryjn¹ w Polsce. W 2004 r. firma osi¹gnê³a 66 proc.
wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie SLM jest liderem polskiego rynku laboratoryjnego. W zesz³ym roku przeprowadzi³a 2,2 mln testów, a jej obroty wynios³y 16,5 mln z³.

– S¹ nowe propozycje dysponowania œrodkami
z NFZ, ale nadal podzia³ jest nieczytelny i niesprawiedliwy – powiedzia³ Andrzej Grzybowski na konferencji prasowej z udzia³em inicjatorów akcji Wielkopolska nie choruje inaczej. Kierowany przez Grzybowskiego Wielkopolski
Zwi¹zek Pracodawców Ochrony Zdrowia (WZPOZ) skierowa³ do Jerzego Millera, szefa NFZ protest, w którym stwierdzono, ¿e propozycje
nowych zasad podzia³u œrodków finansowych w dalszym ci¹gu s¹ nieczytelne, skomplikowane, przez co niesprawiedliwe i niezrozumia³e. Akcjê
WZPOZ wspieraj¹ aptekarze, farmaceuci i pacjenci, którzy pod protestem z³o¿yli ju¿ 10 tys. podpisów. W opinii Wielkopolan petycja jest ¿¹daniem sprawiedliwego podzia³u pieniêdzy.

Polski sukces
W presti¿owym periodyku New England
Journal of Medicine ukaza³ siê wysoko oceniony
przez specjalistów artyku³, którego wspó³autorem jest prof. Tadeusz Pieñkowski (na zdjêciu),
poœwiêcony efektom badañ nad leczeniem raka
piersi. W badaniach dokonywano analizy
dwóch rodzajów terapii: programu FAT (z zastosowaniem 5-fluorouracilu) oraz programu TATS (z zastosowaniem
taxotere). Jak wykaza³ m.in. zespó³ prof. Tadeusza Pieñkowskiego, zastosowanie w terapii programu TATS redukowa³o liczbê zgonów pacjentek nawet o 28–30 proc. Jeœli mo¿na by zastosowaæ terapiê zgodn¹ z programem TATS w leczeniu raka piersi w Polsce, szeœæ na sto pacjentek by prze¿y³o – zauwa¿a prof. Tadeusz Pieñkowski.

Pose³ w kolejce
Chyba pierwszy raz w historii III RP polski parlamentarzysta
tak boleœnie zderzy³ siê z rzeczywistoœci¹ polskiej s³u¿by zdrowia.
Rzecz dotyczy pos³a Józefa Gruszki z PSL, który – przypomnijmy
– w kwietniu dozna³ wylewu krwi do mózgu. Gdy po wielotygodniowym pobycie w szpitalu odzyska³ przytomnoœæ, lekarze zalecili rehabilitacjê w specjalistycznym centrum w Bydgoszczy. Okaza³o siê, ¿e pose³ musi czekaæ na miejsce w 600-osobowej kolejce. Koledzy z Komisji Œledczej ds. PKN Orlen zaczêli interweniowaæ
w jego sprawie. Konstanty Miodowicz z PO stwierdzi³ nawet, ¿e
Gruszka zas³uguje na dobre traktowanie, bo dobrze s³u¿y³ krajowi.

Wojna œwiatów
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– Pacjenci w naszym kraju
nadal nie maj¹ zagwarantowanego w³aœciwego poziomu
realizacji œwiadczeñ medycznych i refundacji leków. Pacjent
nadal traktowany jest jak petent, a nie jak cz³owiek cierpi¹cy – stwierdzi³a Ma³gorzata Niepokulczycka (na zdjêciu). Pani prezes
Federacji Konsumentów, a zarazem przewodnicz¹ca Koalicji na rzecz Pacjentów Mam Prawo do
Zdrowia, zainicjowa³a sympozjum Pacjent w systemie œwiadczeñ medycznych. Wielu prelegentów omówi³o w dyskusji prawa obywatelskie, rodzaje ubezpieczeñ oraz miejsce pacjenta w systemach ochrony zdrowia funkcjonuj¹cych w ró¿nych pañstwach
œwiata (od Czech, przez Francjê do USA). Konkluzj¹ wyst¹pieñ by³a analiza szans wp³ywania organizacji pozarz¹dowych na zmiany systemowe
w ochronie zdrowia.

Grzybowski protestuje

Stosunkowo krótko po objêciu stanowiska minister zdrowia rozpocz¹³ wojnê z ludŸmi z NFZ. Najpierw, jesieni¹ zesz³ego roku, ukara³ Micha³a Kamiñskiego (na zdjêciu), zastêpcê prezesa NFZ ds. medycznych, kar¹ w wysokoœci 13,6 tys. z³. Teraz dosta³o siê Jerzemu Millerowi, który ma zap³aciæ 15,2 tys.
z³. Formalnym motywem ukarania Kamiñskiego by³o naruszenie zasady jawnoœci umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (podobno chodzi³o o niedostateczny nadzór nad dializoterapi¹, tymczasem
natychmiast po objêciu funkcji, Kamiñski wydzieli³ odrêbn¹ komórkê kontroln¹, uporz¹dkowa³
mechanizmy nadzoru oraz zleci³ kompleksowe kontrole stacji dializ w ca³ej Polsce. Efektem jego dzia³añ
by³o przeprowadzenie kontroli i rekontroli wszystkich stacji dializ w kraju). Prezes NFZ natomiast ma zap³aciæ równowartoœæ swojej pensji za to, ¿e – jak to okreœli³ szef resortu zdrowia – nie dostarczy³ informacji o konkursie na dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich. Jesieni¹, wraz z Micha³em Kamiñskim, ukarani zostali tak¿e dyrektorzy 14 oddzia³ów NFZ za naruszenie zasady jawnoœci umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, czyli nieumieszczanie w Internecie danych zawartych kontraktów. Kamiñski i Miller odwo³ali siê do decyzji s¹du. Jakakolwiek ona nie bêdzie, dzia³ania Balickiego œwiadcz¹ o tym, ¿e nie zrezygnowa³ z wojny z NFZ. Ciekawe tylko, jakie bêd¹ jej skutki dla œwiadczeniodawców i pacjentów.

czerwiec 4/2005

7

fot. Piotr Waniorek

fot. Archiwum

Pacjent w systemie

