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Terapeuci
Zbigniew Religa otoczy³ siê
trzema lekarzami i jedn¹
ekonomistk¹. Na wiceministrów
zostali wskazani: (na zdjêciach w
kolejnoœci od lewej) Boles³aw
Piecha (ginekolog), Jaros³aw
Pinkas (kardiolog), Andrzej Wojty³a (pediatra) oraz Wac³awa Wojtala. 51-letni Boles³aw Piecha by³ w ubieg³ej kadencji Sejmu cz³onkiem Komisji Zdrowia i jednym z najbardziej znanych kontestatorów polityki zdrowotnej prowadzonej przez lewicowy rz¹d; jest g³ównym autorem programu PiS w zakresie ochrony zdrowia, w którym zapowiadano
m.in. likwidacjê NFZ i przejœcie z systemu ubezpieczeniowego na finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych z bud¿etu
pañstwa. Piecha ukoñczy³ Œl¹sk¹ Akademiê Medyczn¹ i studia podyplomowe z zarz¹dzania w ochronie zdrowia na
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dr Jaros³aw Pinkas jest zastêpc¹ dyrektora ds. klinicznych Instytutu Kardiologii w Aninie, by³ tak¿e pierwszym dyrektorem ds. medycznych w Mazowieckiej Kasie Chorych. Entuzjasta medycyny rodzinnej, wspó³twórca Kolegium Lekarzy Rodzinnych, jest znany jako sprawny organizator i lojalny wspó³pracownik prof. Religi. 50-letni Andrzej Wojty³a jest doktorem nauk medycznych. W latach 1992–93 by³ ministrem
zdrowia w rz¹dzie Hanny Suchockiej. Trzykrotnie pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Zdrowia.
54-letnia Wac³awa Wojtala pe³ni³a funkcjê wiceministra w resorcie pod wodz¹ Marka Balickiego. By³a odpowiedzialna za dzia³alnoœæ Departamentu Bud¿etu, Finansów i Inwestycji oraz Departament Nadzoru i Kontroli. Bezpartyjna,
jest mê¿atk¹, ma dwoje doros³ych dzieci.

S¹d wypuœci³ z aresztu Micha³a Kamiñskiego (na zdjêciu). Prokuratura nie
ma nowych dowodów œwiadcz¹cych
przeciwko niemu. Na pocz¹tku paŸdziernika warszawski s¹d wyda³ nakaz
aresztowania wiceprezesa NFZ w zwi¹zku z kolacj¹ imieninow¹, któr¹ zafundowaæ mia³a Kamiñskiemu za 680 z³ (!) firma farmaceutyczna. ABW twierdzi³a wtedy, ¿e to fragment wiêkszej afery korupcyjnej zwi¹zanej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Minister zdrowia sugerowa³,
¿e sprawa ma zwi¹zek z lobbingiem firm farmaceutycznych.
Jednak w trakcie narady z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego prokuratorzy us³yszeli, ¿e nie ma nic
nowego, a s¹d uchyli³ areszt wobec Kamiñskiego i zamieni³ go
na zakaz opuszczania kraju i 20 tys. z³ kaucji. Czy wszystko
skoñczy siê jak z Romanem Klusk¹?
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Karuzela VIP-ów w Biotonie
Ryszard Krauze, nr 8. na Liœcie
najbogatszych w medycynie Mened¿era
Zdrowia, zmienia cz³onków Rady
Nadzorczej Biotonu, producenta insuliny. Alicja Kornasiewicz (na zdjêciu), by³a
wiceminister skarbu w rz¹dzie Jerzego
Buzka oraz przedstawiciel EBOR na
Polskê, zrezygnowa³a z funkcji cz³onka
tej Rady. Jednoczeœnie do Rady Nadzorczej firmy zostali powo³ani Wies³aw Walendziak (na zdjêciu) i Pawe³ Gricuk.
Walendziak od 2004 r. koordynuje projekt Polskiego Operatora Telewizyjnego, od wrzeœnia 2005 r.
jest tak¿e wiceprezesem Prokom Investments. Wczeœniej by³
m.in. prezesem TVP oraz pos³em. Gricuk jest doradc¹ JP
Morgan Chase Bank w Polsce oraz Prokom Investments,
a tak¿e wiceprzewodnicz¹cym Rady Nadzorczej TVN.
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Kto siê boi Soœnierza?
Andrzej Soœnierz (na zdjêciu) musi mieæ bardzo mocne
nerwy. Na przemian to jest wynoszony pod niebiosa, to znów
rzucany na po¿arcie kolejnym
prokuratorom. Najpierw by³
najpopularniejszym i osi¹gaj¹cym najlepsze wyniki dyrektorem kasy chorych, aby zaraz
znaleŸæ siê pod prêgierzem
wrêcz kryminalnych zarzutów
postawionych mu przez ministra £apiñskiego. Kiedy obronn¹ rêk¹ wyszed³ z opresji,
a w œrodowisku zacz¹³ kszta³towaæ siê mit jego postaci, zarzucono mu naci¹ganie firm farmaceutycznych na finansowanie Fundacji Zamek Chudów. Kiedy i te zarzuty siê nie
potwierdzi³y, a Soœnierz by³ prawie murowanym kandydatem na ministra zdrowia, opinia publiczna dowiedzia³a siê,
¿e prokuratura chce go posadziæ do wiêzienia na 2 lata (!) za
niegospodarnoœæ, polegaj¹c¹ na niezbieraniu reklam na karty chipowe, które wyda³ jeszcze jako dyrektor Œl¹skiej Kasy
Chorych (komentarz w Internecie: To Balcerowicza trzeba posadziæ na 100 lat za to, ¿e nie zbiera reklam na banknoty NBP).
Zarzuty by³y absurdalne i Soœnierza uniewinniono, a wkrótce w wyborach parlamentarnych (jako kandydat PO) otrzyma³ najwiêcej g³osów w swoim regionie. Okazuje siê, ¿e na
Soœnierza – którego próbowano ju¿ dopaœæ nawet za niep³acenie za prywatne rozmowy prowadzone ze s³u¿bowej komórki i nadu¿ywanie s³u¿bowego auta – nie ma haka. Jednak upór, z jakim jest atakowany, œwiadczy o tym, ¿e ktoœ siê
go boi. I nic dziwnego, bo stanowi zagro¿enie dla obecnego
lobby: wydaje siê kandydatem-praktykiem najlepiej przygotowanym do wpuszczenia œwie¿ego powietrza w nasz anachroniczny system ochrony zdrowia.
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Kamiñski jak Kluska?

Spotkanie dawców

Hiperprofesor

W warszawskim teatrze
Sabat odby³o siê spotkanie
dawców szpiku z ca³ej Polski, skupionych wokó³
dzia³añ
zainicjowanych
przez Urszulê Jaworsk¹
(na zdjêciu po prawej). By³a tancerka stworzy³a najwiêksz¹ krajow¹ bazê danych dawców szpiku po
tym, jak sama zosta³a uratowana dziêki anonimowemu
dawcy – 45-letniej Holenderce, matce piêciorga dzieci.
Obecnie Fundacja Urszuli Jaworskiej ma dane ponad 12 tys.
potencjalnych dawców, a na badania czeka blisko 20 tys.
dalszych. Jak przypominano w kuluarach – tytaniczna praca Urszuli Jaworskiej pozwoli³a na zgromadzenie tak wielkiej liczby danych. Jak jednak przyznawano, przed wolontariuszami Fundacji jeszcze wiele pracy. Konieczne jest
prze³amywanie stereotypów kr¹¿¹cych wokó³ istoty i mechanizmu pobierania szpiku.

– W kraju mamy 9 mln
osób z nadciœnieniem têtniczym i kolejnych 9 mln zagro¿onych rozwojem nadciœnienia. To kolejny argument
za stworzeniem co najmniej
kilkunastu oœrodków hipertensjologicznych – stwierdza
w rozmowie prof. Krzysztof Narkiewicz (na zdjêciu), krajowy konsultant
ds. hipertensjologii. Pe³ny
zapis wywiadu mo¿na
znaleŸæ w najnowszym
numerze Przewodnika Lekarza. W numerze tym tak¿e
mo¿na przeczytaæ m.in. o zastosowaniu i w³aœciwoœciach leczniczych makrolidów, etiologii, diagnostyce
i leczeniu zespo³u suchego oka, roli lekarzy rodzinnych
we wczesnej diagnostyce nowotworów p³uc oraz inwazyjnym zaka¿eniu Streptococcus pneumoniae u dzieci.
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Zawsze przypominamy
studentom, ¿e we wszystkich
dzia³aniach najwa¿niejszy
jest cz³owiek: jego ¿ycie
i zdrowie. Wierzê, ¿e specjaliœci w zakresie biotechnologii
medycznej, opuszczaj¹cy
mury naszej uczelni, bêd¹
kierowali siê t¹ dewiz¹ –
stwierdzi³ prof. Andrzej
Mackiewicz (na zdjêciu
powy¿ej), pe³nomocnik
ds. kierunku biotechnologia, pierwszej tego typu specjalnoœci uruchomionej na polskiej akademii medycznej. – Jestem g³êboko przekonany, ¿e w ten sposób przyczynimy siê do
rozwoju tej dziedziny wiedzy w Polsce, a w konsekwencji tak¿e do rozwoju gospodarczego i wzrostu
znaczenia nauki naszego kraju na arenie miêdzynarodowej – doda³ prof. Grzegorz H. Brêborowicz
(na zdjêciu poni¿ej), rektor poznañskiej uczelni.
Biotechnologia bêdzie drugim – obok kosmetologii, nowym kierunkiem otwartym na Akademii
Medycznej im. K. Marcinkowskiego. Jak stwierdzi³ rektor, to odpowiedŸ nauki na potrzeby rynku. W roku akademickim 2005/2006 biotechnologiê bêdzie studiowaæ 30 osób. Stworzenie nowej specjalnoœci by³o mo¿liwe m.in. dziêki zaanga¿owaniu firmy farmaceutycznej Janssen-Cilag
Polska – g³ównego partnera kierunku biotechnologia na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

fot. Mariusz Forecki/TAMTAM

Badania i rozwój polskiej medycyny innowacyjnej
– taki cel wytyczyli
sobie twórcy platformy naukowo-przemys³owej, jaka powsta³a pod
kierownictwem
prof. Jana Lubiñskiego (na zdjêciu), wybitnego polskiego onkologa. Rozwój nowej inicjatywy mo¿e zostaæ przyspieszony dziêki temu, ¿e Teresa Lubiñska (na zdjêciu), ma³¿onka profesora, zosta³a
now¹ minister finansów. – Polska Platforma Technologicznej Innowacyjnej Medycyny (PPTIM) powsta³a w celu integracji œrodowiska naukowego i biznesowego zajmuj¹cego siê now¹ medycyn¹ opart¹ na badaniach molekularnych. Jako organizacja bêdziemy
odpowiednikiem identycznych platform istniej¹cych w krajach
Unii Europejskiej. Ostatecznym zadaniem bêdzie stymulacja badañ, które prze³o¿¹ siê na konkretne wdro¿enia do produkcji –
mówi prof. Jan Lubiñski, który zosta³ koordynatorem PPTIM.
Kandydatura szefa polskiej Platformy by³a dla wszystkich oczywista – prof. Jan Lubiñski, jako jedyny w Polsce, ju¿ 2-krotnie by³
koordynatorem europejskich programów w dziedzinie medycyny
aplikowanej. Polska Platforma powsta³a dziêki zaanga¿owaniu
krajowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Utworzenie Platformy ma na celu wytyczenie strategicznego programu
rozwoju polskiej bran¿y medycznej oraz g³ównych kierunków badañ w obszarze rozwoju innowacji w polskiej medycynie, które
mog¹ zyskaæ wsparcie polskiego rz¹du i Unii Europejskiej. Polskie platformy technologiczne s¹ odpowiednikami europejskich
platform technologicznych, których proces tworzenia zapocz¹tkowa³a w roku 2003 r. Komisja Europejska.

fot. Przemys³aw Koz³owski

Kierunek: biotechnologia
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