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Polpharma zwalnia

Polska Grupa Farmaceutyczna,
kierowana
przez Jacka Szwajcowkiego (na zdjêciu), kupi³a za
1,69 mln z³ 100 proc.
udzia³ów w ³ódzkiej spó³ce
ATG. PGF poinformowa³a, ¿e ATG zajmuje siê detaliczn¹ sprzeda¿¹ farmaceutyków. Przejêcia w ka¿dej bran¿y s¹ zjawiskiem
normalnym. W tym przypadku, niektórych zdziwi³
tylko fakt, ¿e osob¹ sprzedaj¹c¹ firmê by³a Teresa
W³adczyk-Górska, prywatnie teœciowa prezesa
PGF-u Jacka Szwajcowskiego.

– Zarz¹d Polpharmy zdecydowa³, i¿
konieczna jest optymalizacja zatrudnienia
w spó³ce. Restrukturyzacja bêdzie przeprowadzana przez ca³y 2006 r. Obejmie
do 240 osób zatrudnionych w Starogardzie. Przygotowany ju¿ zosta³ szczegó³owy plan optymalizacji zatrudnienia
w jednostce biznesowej, a tak¿e w zak³adzie mediów i dziale logistyki. W sumie zostanie zlikwidowanych 80 etatów . Proces ten bêdzie mia³ charakter zwolnieñ grupowych – powiedzia³ Krzysztof
Jakubiak (na zdjêciu), rzecznik prasowy spó³ki. Starogardzka
Polpharma chce zwolniæ grupowo czêœæ pracowników.
Do koñca marca pracê w spó³ce ma straciæ 80 osób, a w drugim kwartale 2006 r. ok. 160 osób. Obecnie Polpharma zatrudnia prawie 1 800 pracowników.

fot. Piotr Waniorek

Szwajcowski i teœciowa

Karuzela w Medicofarmie
Szeregi Medicofarmy zasili³o dwóch nowych Key Account Managerów. Krzysztof Kulasek i Jacek Wiœniewski (na zdjêciu) od dawna zwi¹zani s¹ z bran¿¹ farmaceutyczn¹.
W Medicofarmie bêd¹ zajmowali siê budowaniem rynków zbytu w kana³ach farmaceutycznych (hurtownie farmaceutyczne, apteki, sieci aptek). Nowi pracownicy bêd¹ odpowiedzialni przede wszystkim za wyszukiwanie nowych kana³ów dystrybucji i utrzymywanie wiêzi handlowych. Do ich zadañ bêdzie nale¿a³a równie¿ koordynacja akcji promocyjnych w aptekach, hurtowniach i szpitalach, wprowadzanie nowych produktów, organizacja sympozjów, szkoleñ lekarskich i farmaceutycznych. Krzysztof Kulasek pracuje na rynku farmaceutycznym od 1996 r. Pracowa³ w firmach: Synteza Poznañ, ICN Polfa Rzeszów SA, Almedica, Pharmexport, Dagomed. Jego dzia³ania w Medicofarmie obejm¹ wschodni¹ czêœæ Polski. Prywatnie
Krzysztof Kulasek interesuje siê histori¹ II wojny œwiatowej, motoryzacj¹, sportem i podró¿ami. Jacek Wiœniewski doœwiadczenie zawodowe zdoby³ pracuj¹c przez 6 lat w dziale handlu ICN Polfy Rzeszów. Pracowa³ te¿
w jednej z najwiêkszych hurtowni farmaceutycznych – CD Warszawa Prosper oraz w firmie Dagomed, gdzie
odpowiedzialny by³ za wspó³pracê z klientami sieciowymi i hurtowniami farmaceutycznymi. W Medicofarmie
jest odpowiedzialny za zachodni¹ czêœæ Polski. Jacek Wiœniewski z wykszta³cenia jest prawnikiem – ukoñczy³
UMCS w Lublinie. Interesuje go turystyka górska oraz film. Medicofarma Sp. z o.o. to polska firma farmaceutyczna, specjalizuj¹ca siê w produkcji leków OTC oraz suplementów diety w formie tabletek, kapsu³ek i dra¿etek. Spó³ka posiada nowoczesny zak³ad produkcyjny w Radomiu, wyposa¿ony w najnowsze linie technologiczne
renomowanych œwiatowych producentów urz¹dzeñ farmaceutycznych oraz spe³niaj¹cy obowi¹zuj¹ce w farmacji
wymagania GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania).
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fot. Archiwum Medicofarmy

fot. Archiwum PGF

Profesor Henryk Skar¿yñski (na zdjêciu) zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Rada Naukowa Instytutu Instytut Fizjologii i Patologii
S³uchu, wystêpuj¹c z wnioskiem o odznaczenie, okreœli³a osi¹gniêcia profesora jako
wybitne w skali miêdzynarodowej. S¹ one zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ naukow¹,
dydaktyczn¹, kliniczn¹ oraz organizacyjn¹. Zwrócono uwagê na dorobek naukowy
prof. Skar¿yñskiego, obejmuj¹cy ponad 1 000 publikacji, z których prawie po³owa
w ró¿nej formie by³a przedstawiona za granic¹ i odzwierciedla³a wysoki poziom
polskich nauk medycznych. Dzia³alnoœæ dydaktyczna wi¹¿e siê z organizacj¹ co roku
miêdzynarodowych konferencji i sympozjów, oraz kilkunastu kursów szkoleniowych dla
lekarzy ró¿nych specjalnoœci, psychologów, logopedów, in¿ynierów i techników. Z kolei
dzia³alnoœæ kliniczna zwi¹zana jest, m.in. z przeprowadzeniem po raz pierwszy w Polsce i tej czêœci Europy leczenia
ca³kowitej g³uchoty, jako czwartym kraju na œwiecie, operacji wszczepienia implantu do pnia mózgu czy pierwszych
w kraju operacji wszczepienia implantu do ucha œrodkowego.

fot. Archiwum

Krzy¿ dla Skar¿yñskiego

Powsta³o Polskie Towarzystwa Pielêgniarstwa Angiologicznego (PTPA). Pomys³odawcami powstania PTPA byli prof. Arkadiusz Jawieñ (na zdjêciu) oraz dr Maria
Szewczyk (na zdjêciu) z Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum
UMK w Bydgoszczy. PTPA ma byæ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz rozwoju specjalistycznego pielêgniarstwa angiologicznego,
umo¿liwiaj¹c¹ pielêgniarkom doskonalenie
siê w tej dziedzinie. Zgodnie z przyjêtym
Statutem, cele Towarzystwa maj¹ byæ realizowane m.in. przez organizacjê zjazdów, sympozjów i konferencji
naukowych, promocjê i organizacjê badañ naukowych, opracowywanie schematów w³aœciwego postêpowania pielêgniarskiego
(tj. okreœlanie szczegó³owych zadañ wynikaj¹cych z ról zawodowych pielêgniarki, w tym diagnozowania i oceny stanu chorych
angiologicznych, planowania i realizacji opieki pielêgniarskiej,
oceny wp³ywu choroby na jakoœæ ¿ycia chorych i ich rodzin, prowadzenia edukacji i szkolenia chorych, dzia³añ zwi¹zanych
z promocj¹ zdrowia i profilaktyk¹ chorób uk³adu naczyniowego).
Celem PTPA ma te¿ byæ dzia³anie na rzecz w³aœciwego kszta³tu
specjalizacji pielêgniarskiej z dziedziny angiologii oraz wspieranie œrodowisk pielêgniarskich w oddzia³ach szpitalnych i placówkach sprawuj¹cych opiekê nad chorymi angiologicznymi.

fot. T. Paw³owski

– Spodziewamy siê du¿ego
wzrostu sprzeda¿y szczepionek
i g³ównych leków przeciw astmie
czy cukrzycy – stwierdzi³ Jean-Pierre Garnier (na zdjêciu),
szef grupy GlaxoSmithKline,
podczas og³aszania wyników finansowych firmy. W 2005 r. wartoœæ akcji GSK,
najwiêkszej w Europie grupy farmaceutycznej,
wzros³a o 18 proc. (do 82,6 pensa). To lepszy wynik ni¿ przewidywali analitycy. W tym roku spodziewany jest dalszy wzrost (o 10 proc.). Zysk
brutto wzrós³ o 13 proc. (do 6,7 mld funtów), netto o 17 proc. (do 4,8 mld funtów), a obroty
o 7 proc. (do 21,7 mld funtów, czyli 31,8 mld euro).
W 2006 r. grupa przyst¹pi do trzeciego, ostatniego
etapu prac nad oœmioma nowymi preparatami. Siedem innych zostanie zatwierdzonych do sprzeda¿y.
Ponadto wyst¹pi o dopuszczenie do sprzeda¿y siedmiu kolejnych specyfików. W Polsce brytyjski koncern farmaceutyczny zapowiedzia³ 54 mln z³ inwestycji oraz przeniesienie produkcji g³ównych leków
do Poznania i stworzenie 70 nowych miejsc pracy.
GlaxoSmithKline jest dziœ najwiêkszym inwestorem w polskim przemyœle farmaceutycznym.

fot. Archiwum

Jawieñ i pielêgniarki

Potê¿ny Wierzba
Waldemar Wierzba, dyrektor Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie zosta³ szefem Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Waldemar Wierzba pokona³ czterech innych
kandydatów, którzy brali udzia³ w konkursie (dr. Rafa³a Ni¿ankowskiego, by³ego wiceministra
zdrowia, Krzysztofa £andê, by³ego cz³onka Zarz¹du miêdzynarodowego stowarzyszenia Health
Technology Assessment International (HTAi), obecnie prezesa HTA Consulting, Krystynê Radeck¹, by³¹ dyrektor Lubelskiej
Kasy Chorych i Krzysztofa Bukowskiego, ekonomistê). Do obowi¹zków AOTM bêdzie nale¿a³o opracowywanie rekomendacji dla ministra zdrowia dotycz¹cych procedur medycznych, w tym ich kosztów i efektywnoœci. Jednym z pierwszych zadañ nowego szefa Agencji bêdzie stworzenie zespo³u, który zajmie siê m.in. opracowaniem koszyka œwiadczeñ
gwarantowanych. Przeznaczono na to 7 mln z³. 5,3 mln z³ otrzyma AOTM, a ponad 1,7 mln z³ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. AOTM podlega ministrowi zdrowia, pe³ni¹c funkcjê opiniodawczo-doradcz¹. Dyrektor agencji powo³ywany jest na 5 lat. Oprócz dyrektora, minister powinien powo³aæ tak¿e 11 cz³onków Rady Agencji. Po
dwóch reprezentantów w Radzie maj¹ mieæ Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Rada Lekarska, Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych i Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia.

Z³oty Esculap dla Michalaka
Janusz Michalak, redaktor naczelny Mened¿era Zdrowia i Wydawnictwa Termedia
(na zdjêciu), zosta³ tegorocznym laureatem nagrody Z³oty Eskulap, przyznawanej przez
Stowarzyszenie Niepublicznej S³u¿by Zdrowia Med Club. Funkcjonuj¹ce od 1991 r.
w Wielkopolsce stowarzyszenie zrzesza nie tylko prywatnych pracodawców s³u¿by zdrowia, ale tak¿e pracowników akademii medycznych, mened¿erów ochrony zdrowia oraz
dyrektorów szpitali. £¹czy ich chêæ dzia³ania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce i uznanie
priorytetu medycyny prywatnej nad przestarza³ymi strukturami publicznej s³u¿by zdrowia. Od 2001 r. Med
Club przyznaje nagrody Z³oty Eskulap – osobom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê w œrodowisku medycznym
– i charytatywne Pro Familia. Wœród laureatów byli m.in. minister zdrowia dr Leszek Sikorski, wiceprezydent
Poznania i za³o¿yciel Wielkopolskiego Zwi¹zku Pracodawców S³u¿by Zdrowia dr Andrzej Grzybowski, szef
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Jurek Owsiak, siostry serafitki i kilku wybitnych lekarzy. Redaktor
Janusz Michalak, mimo ¿e nie jest lekarzem, otrzyma³ nagrodê – jak powiedzia³ w laudacji prof. Leszek Romanowski, prezes Med Clubu – za szczególny wk³ad w popularyzowanie idei nowoczesnej medycyny.
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Si³a GlaxoSmithKline

