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Kisiel dla Krauzego

Koronkiewicz w odstawkê

Ryszard Krauze (na zdjêciu), przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej warszawskiej firmy Bioton SA i g³ówny akcjonariusz spó³ki, kontroluj¹cy przez firmê Prokom Investment 45,5 proc. jej akcji,
zosta³ tegorocznym laureatem Nagrody Kisiela. Tygodnik Wprost, od lat patronuj¹cy tej nagrodzie, tak uzasadni³ wyró¿nienie dla Krauzego: bo zaryzykowa³ swoje pieni¹dze, zak³adaj¹c Bioton,
firmê biotechnologiczn¹ produkuj¹c¹ ludzk¹ insulinê.
Warto dodaæ, ¿e obecnie Ryszard Krause kontroluje
w Biotonie maj¹tek wart 900 mln z³.

Z funkcji prezesa Urzêdu
Rejestracji Leków zosta³ odwo³any Andrzej Koronkiewicz (na zdjêciu). O jego dymisji s³ychaæ by³o resorcie ju¿
od kilku tygodni. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e miejsce Koronkiewicza ma zaj¹æ Waldemar Zieliñski. Jakie by³y
przyczyny odwo³ania Koronkiewicza – nie wiadomo. Byæ mo¿e presjê wywar³y firmy
farmaceutyczne, które do 2008 r. musz¹ zarejestrowaæ
kilka tysiêcy swoich produktów zgodnie z unijnymi standardami. A tymczasem w opinii Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u Farmaceutycznego Urz¹d zorganizowany tak jak obecnie w ogóle sobie z tym nie radzi.

fot. Agencja AGORA

GSK i Politechnika Poznañska podpisa³y umowê o wspó³pracy. Dziêki niej prowadzone
bêd¹ wspólne prace badawcze oraz projekty w ramach akademickiego kszta³cenia studentów.
Umowa pozwoli pe³niej wykorzystaæ potencja³ kadrowo-naukowy Politechniki Poznañskiej
oraz najnowoczeœniejsze technologie i doœwiadczenie GSK na rzecz rozwijania innowacyjnoœci w Wielkopolsce. Zespó³ naukowców z Politechniki i GSK przeprowadzi równie¿ modyfikacje metod analitycznych wykorzystywanych w GlaxoSmithKline i opracuje nowe procedury badañ w tym zakresie. Do tej pory GSK i poznañska uczelnia techniczna zrealizowa³y
wspólnie kilka projektów. Wspó³praca obejmuje tak¿e przedsiêwziêcia dotycz¹ce kszta³cenia
absolwentów. W jej ramach zostanie wdro¿ony program praktyk zawodowych, w czasie których studenci bêd¹ zdobywaæ wiedzê o prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych oraz pracach analitycznych. Dla najlepszych studentów zostanie te¿ przygotowany specjalny program stypendialny. – Chcemy, by wspó³praca GlaxoSmithKline Pharmaceuticals i Politechniki Poznañskiej sta³a siê modelowym przyk³adem tworzenia synergii pomiêdzy œwiatem nauki a przemys³em innowacyjnym. Wierzymy, ¿e to partnerstwo bêdzie sprzyjaæ rozwojowi innowacyjnoœci ca³ego regionu – powiedzia³a
Izabela Wachowiak (na zdjêciu), dyrektor fabryki GSK.

Dymisja
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Supersekretarka
Ministrowie siê zmieniaj¹
a Bo¿ena Pieñkos (na zdjêciu) trwa. Od 14 lat pracuje
w Ministerstwie Zdrowia,
a od 12 lat prowadzi sekretariat kolejnych szefów resortu.
Jak mówi¹ o niej wspó³pracownicy, s³u¿y³a kilkunastu
szefom resortu umiejêtnoœciami b³yskawicznego reagowania, zimn¹ krwi¹ oraz trudn¹
do przecenienia pamiêci¹
i wiedz¹ o tym, kto jest kim w polskiej ochronie zdrowia.
Bo¿enê Pieñkos okreœla siê sta³ym ogniwem spajaj¹cym
urz¹d z aktualnie sprawuj¹cym funkcjê szefa resortu ministrem. Goœciom odwiedzaj¹cym gabinet ministra zapewnia
poczucie ci¹g³oœci i stabilnoœci dzia³ania urzêdu.

fot. Piotr Waniorek

Tomasz Grottel (na
zdjêciu), by³y wiceminister
zdrowia w rz¹dzie Jerzego
Buzka, z³o¿y³ wypowiedzenie
z funkcji kierowania zespo³em
3 miejskich szpitali w Czêstochowie. Jak sam stwierdzi³: –
To nieodwo³alna decyzja. Nie
oznacza jednak, ¿e mam lepsz¹ propozycjê pracy. Dla w³adz Czêstochowy to spory
problem, bowiem zas³ugi Grottela w restrukturyzacji placówek s¹ nie do przecenienia. Za jego kadencji szpitalom
przypisano specjalizacje, czêœæ przychodni zlikwidowano,
przeniesiono te¿ niektóre oddzia³y, zgodnie z charakterem
poszczególnych lecznic. Wiêkszoœæ oddzia³ów wyremontowano, rozpoczê³a siê te¿ budowa pawilonu operacyjnego
z ostrym oddzia³em neurologicznym. Tomasz Grottel
zmniejszy³ te¿ liczbê personelu, a z wiêkszoœci¹ lekarzy,
w miejsce umów o pracê, podpisa³ kontrakty.

fot. PAP

fot. PAP

fot. Archiwum GSK

GSK Politechnicals

Profesor Jerzy Korewicki (na
zdjêciu) zast¹pi³ prof. Zbigniewa
Religê na stanowisku dyrektora
aniñskiego Instytutu Kardiologii. Dotychczas prof. Korewicki
pe³ni³ funkcjê dyrektora ds. nauki. Jaros³awa Pinkasa, dotychczasowego zastêpcê dyrektora
Instytutu ds. klinicznych i organizacyjnych zast¹pi doc. Janina Stêpiñska, kierownik
Oddzia³u Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz
kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu.

Opublikowany w Mened¿erze
Zdrowia artyku³ dr Krystyny
Knypl (na zdjêciu) pt. Rakowania (MZ nr 8/2005) przyniós³
autorce wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy radiowych, telewizyjnych
i prasowych. Kapitu³a przyznaj¹ca tytu³ Rzecznika Chorych
na Raka doceni³a informacyjno-humanitarny charakter materia³u, który by³ omówieniem raportu nt. europejskiej oraz polskiej onkologii. We wrêczonym dyplomie podkreœlono etyczne przes³anie i wysok¹ jakoœæ warsztatu dziennikarskiego.
W tym roku jury konkursu (z³o¿one z przedstawicieli mediów,
lekarzy oraz pacjentów) mia³o trudny wybór. Do konkursu
zg³oszono kilkadziesi¹t audycji radiowych i telewizyjnych oraz
materia³ów prasowych. G³ówn¹ nagrodê w kategorii prasa
otrzyma³ Pawe³ Walewski z tygodnika Polityka.

Jak s³ychaæ w
warszawce, Marek
Balicki (na zdjêciu),
do niedawna minister zdrowia, nie jest
mile widziany na
stanowisku dyrektora Szpitala Bielañskiego.
Przypomnijmy, Marek Balicki, kiedyœ dyrektor tej placówki, na
czas pe³nienia mandatu senatora wzi¹³
bezp³atny urlop. Potem zosta³ ministrem zdrowia. Po
zakoñczeniu swojej misji w resorcie zdrowia poszed³
na urlop wypoczynkowy. Jednak stolica huczy od plotek, ¿e organ w³aœcicielski, jakim jest warszawski
Urz¹d Miasta, jest przeciwny kierowaniu szpitalem
przez ministra z lewicowego rz¹du. Plotki dementuje Barbara Udrycka-Lis, rzeczniczka warszawskiego
Szpitala Bielañskiego, stwierdzaj¹c, ¿e pan senator
obecnie jest na urlopie wypoczynkowym, ale po jego
zakoñczeniu, pod koniec stycznia 2006 r. wraca na
swoje stare stanowisko pracy.

Medycyna Rodzinna inwestuje
Medycyna Rodzinna, kierowana
przez Ma³gorzatê Kowalsk¹ (na
zdjêciu), podtrzymuje plany wejœcia
na warszawsk¹ gie³dê w 2007 r.
Spó³ka uzyska³a 5,5 mln dol. kredytu od Overseas Private Investment
Corporation, co pozwoli jej na rozwój
sieci poradni i zakup sprzêtu medycznego. Ma to prze³o¿yæ siê na
poprawê wyników finansowych
przed planowanym debiutem na GPW. W 2006 r. firma
chce otworzyæ 3 nowe przychodnie: w Warszawie, Wroc³awiu i Poznaniu. Otwarcie nowej poradni to inwestycja warta
ok. 1,5 mln z³. W sk³ad Grupy Medycyna Rodzinna wchodzi 16 poradni w ca³ym kraju, dzia³aj¹cych pod nazwami
Medycyna Rodzinna, Bonder Medica oraz Klinika Zdrowie. Grupa obs³uguje ponad 270 tys. pacjentów. W tym roku spó³ka prognozuje osi¹gniêcie 1,5 mln z³ zysku operacyjnego, ale na poziomie netto wyka¿e jeszcze stratê. Obroty
maj¹ przekroczyæ 40 mln z³ wobec 36 mln z³ w 2004 r.

fot. Archiwum

Gazela Adamkiewicza
Kapitu³a rankingu Gazele Biznesu po raz kolejny doceni³a firmê Macieja
Adamkiewicza (na zdjêciu). W 2004 r. w stosunku do 2002 r. wzrost dochodów Adamedu wyniós³ ponad 83 proc., a wartoœæ sprzeda¿y ukszta³towa³a siê na poziomie 305
mln z³. Tegoroczny wynik Adamedu jest efektem wypracowania przez firmê solidnego
portfolio nowoczesnych leków na wa¿ne choroby cywilizacyjne. Dobry wynik firma zawdziêcza równie¿ dynamicznemu rozwojowi eksportu. W ci¹gu dwóch ostatnich lat firma rozpoczê³a eksport do krajów europejskich, takich jak: Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Czechy, Wêgry i S³owacja. Do potencjalnych rynków zbytu nale¿¹ tak¿e: Stany
Zjednoczone, Turcja, kraje Zatoki Perskiej, Norwegia, Finlandia oraz Chiny. W rankingu Gazele Biznesu zosta³y uwzglêdnione firmy, które udowodni³y swoj¹ solidnoœæ i wiarygodnoœæ. Istotnym kryterium by³o równie¿ wykazanie dodatniego wyniku finansowego w ci¹gu 3 lat oraz dynamiczny wzrost sprzeda¿y, notowany w tym samym okresie.
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fot. Archiwum MR

fot. Piotr Waniorek

Wróci – nie wróci?

fot. Archiwum KK

Humanitarna Knypl

fot. Archiwum

Nastêpca Religi

