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Profesor Tomasz Opala (na zdjêciu), dyrektor Ginekologiczno-Po³o¿niczego Szpitala Klinicznego
w Poznaniu wprowadza w kierowanym przez siebie szpitalu op³aty
za tzw. gotowoœæ lekarza do dodatkowych konsultacji. Pacjentki, które
zdecyduj¹ siê na wybór w³asnego lekarza bêd¹ musia³y zap³aciæ od 1500
do 3 tys. z³. – Media donios³y, ¿e chcemy pobieraæ op³aty za poród.
Tymczasem to nie jest prawda. Op³atê bêd¹ mog³y wnieœæ pacjentki,
które odczuwaj¹ potrzebê opieki lekarza prowadz¹cego. W ramach
umowy cywilnoprawnej pacjentka bêdzie dochodzi³a do porozumienia
z lekarzem, co bêdzie wchodziæ w zakres dodatkowej opieki – t³umaczy prof. Tomasz Opala. Umowa mo¿e dotyczyæ np. 24-godzinnej gotowoœci lekarza do przyjazdu na ka¿de wezwanie,
konsultacje lub obecnoœæ przy porodzie. Jak twierdzi dyrektor
poznañskiego szpitala – z takich us³ug mo¿e skorzystaæ kilkanaœcie procent pacjentek, które staæ na takie op³aty. Jednoczeœnie prof. Tomasz Opala podkreœla, ¿e wszystkie pozosta³e pacjentki bêd¹ traktowane tak samo, a kobieta, która wniesie dodatkow¹ op³atê nie bêdzie traktowana w specjalny sposób – nie
dostanie lepszego pokoju czy lepszego sprzêtu, czy leków.
Umowa ma dotyczyæ tylko dodatkowej opieki przed porodem.
Lekarz podpisuj¹cy umowê bêdzie musia³ zrezygnowaæ z urlopu, przyjemnoœci i spotkañ towarzyskich, bo jego telefon bêdzie
musia³ byæ w³¹czony 24 godz. na dobê, a jego w³aœciciel gotowy
do wyjazdu w ka¿dej chwili. Inicjatywê prof. Tomasza Opali
podobno zaakceptowa³ Zbigniew Religa i prezes NFZ.

Rada Nadzorcza Zak³adów Farmaceutycznych Polpharma SA powo³a³a na stanowisko
prezesa Zarz¹du Stephena Steada (na zdjêciu).
Prezes Stephen Stead ma
wieloletnie doœwiadczenie
w prowadzeniu spó³ek
farmaceutycznych. Ponad 25 lat doœwiadczenia
w zarz¹dzaniu w bran¿y farmaceutycznej obejmuje zarówno obszar komercyjny, jak i produkcjê
oraz business development. Jako dyrektor generalny
zarz¹dza³ oddzia³ami firm farmaceutycznych
(ICN, Glaxo, Boehringer Mannheim) w Rosji,
Czechach, S³owacji. Bezpoœrednio przed przejœciem do Polpharmy, Stephen Stead zarz¹dza³ firm¹ Terapia SA w Rumunii, której udzia³owcem
by³ fundusz inwestycyjny Advent. Dotychczasowy
prezes Zarz¹du, pan Jacek Glinka, zosta³ cz³onkiem Rady Nadzorczej.

Miros³aw Kochalski (na zdjêciu),
do niedawna pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta Warszawy, zosta³ prezesem farmaceutyczno-chemicznej grupy CIECH.
Jego kandydaturê, jak poinformowa³a
Agencja ISB, zg³osi³ akcjonariuszom
Janusz Radomski z resortu skarbu.
Poprzedni prezes Ludwik Klinkosz zosta³ odwo³any, bo – wg ISB – próbowa³
zmieniæ statutu spó³ki tak, by zarz¹d by³ wybierany przez radê
nadzorcz¹, a nie przez akcjonariuszy.

Mimo trudnej sytuacji
polskiej s³u¿by zdrowia obserwuje siê sta³y wzrost dynamiki zakupów dokonywanych przez rodzime
zoz-y. Satysfakcjê z tego
powodu wyrazi³ Bogdan
Zacharski (na zdjêciu),
pe³nomocnik Zarz¹du Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.
A jest z czego siê cieszyæ. Wartoœæ importu wyrobów medycznych w 2006 r. (w stosunku do roku 2005) wynios³a 2,5 mld z³ (w 2005 r. – 1,8).
Eksport wzrós³ o 115 mln (z 716 do 866 mln z³).
Z kolei wartoœæ produkcji wyrobów medycznych
wynios³a 1,2 mld z³. Bogdan Zacharski podkreœla,
¿e do podniesienia wskaŸników przyczyni³o siê racjonalne wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej, obni¿enie cen na skutek konkurencji, boom
inwestycyjny oraz pomoc pañstwa.

fot. Dziki

Radoœæ Zacharskiego

Krajczy nieœmiertelny
Norbert Krajczy (na zdjêciu) zosta³ wybrany na kolejn¹ kadencjê szefem nyskiego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Krajczy jest z wykszta³cenia lekarzem, szpitalem w Nysie kieruje od 15 lat. Szpital by³
wielokrotnie nagradzany – m.in. w latach 2002, 2004 i 2005 uzyska³ tytu³ Najlepszy Szpital
w Województwie Opolskim. Tak¿e w 2005 r. Norbert Krajczy otrzyma³ wyró¿nienie w kategorii
Mened¿er Roku 2005 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ w konkursie Sukces Roku 2005 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Szpital w Nysie, jako jedyny w województwie, jest w sieci Europejskich Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Norbert Krajczy ma 56 lat. Lubi wycieczki rowerowe i górskie oraz pi³kê
siatkow¹. Credo ¿yciowe dyrektora: wszystko co czynisz, czyñ roztropnie i patrz zawsze na koniec.
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fot. Archiwum

fot. Agencja AGORA

Prezydent w pigu³kach

fot. Archiwum

Zmiany w Polpharmie

fot. Andrzej Szozda

P³aæ i ródŸ

ENEL-MED w Poznaniu

Jerzy Milewski (na
zdjêciu), w³aœciciel
i by³y prezes hurtowni
farmaceutycznej Pharmag, zwi¹zany ze spó³k¹ DHD Polska, Wojciech Fedko, by³y prezes Œrubeksu, powo³any w czerwcu do Zarz¹du PHF oraz Krzysztof
Tronczyñski, obecny prezes Polfy Warszawa i by³y wiceminister zdrowia, maj¹ najwiêksze szanse
na objêcie prezesury Polskiego Holdingu Farmaceutycznego (PHF). W niedawno uniewa¿nionym konkursie dwóm kandydatom, którzy mieli
najwiêksze szanse, zabrak³o wymaganego tytu³u
magistra. Nie maj¹ go, bo s¹ lekarzami, a na studiach medycznych nie pisze siê pracy magisterskiej. Co prawda, zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie
wy¿szym za osoby z tytu³em magistra uznaje siê
absolwentów studiów magisterskich lub równorzêdnych, ale najwyraŸniej resort skarbu, nauczony doœwiadczeniem, postanowi³ tym razem dmuchaæ na zimne. W trakcie wymiany w³adz PHF
zdarzy³a mu siê ju¿ znamienna wpadka – mianowanie do Zarz¹du holdingu Adama Winogradzkiego, który jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê szefa Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Pañstwa w innej spó³ce. Na szczêœcie Rada Nadzorcza PHF
zorientowa³a siê, ¿e dosz³oby do naruszenia ustawy antykorupcyjnej i podczas tego samego posiedzenia go odwo³a³a.

Pod koniec sierpnia Adam
Rozwadowski (na zdjêciu) dyrektor generalny i w³aœciciel
ENEL-MED otworzy³ nowy
oddzia³ swojego Centrum Medycznego. – Placówka w Poznaniu
powsta³a z myœl¹ o zapewnieniu pacjentom œwiatowych standardów leczenia. Maj¹c na uwadze wysoki poziom oraz zakres œwiadczonych przez
nas us³ug, a tak¿e dogodn¹ lokalizacjê, wierzymy, ¿e poznaniacy
doceni¹ nasz¹ bogat¹ ofertê – powiedzia³ Adam Rozwadowski.
W oddziale znajd¹ siê gabinety stomatologiczne, pracownie
USG, gastroskopii oraz kolonoskopii, RTG, próba wysi³kowa
i holter. Pacjenci mog¹ równie¿ skorzystaæ z konsultacji specjalistów nastêpuj¹cych dziedzin medycyny: alergologii, chirurgii
ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, dermatologii, diabetologii, gastrologii, ginekologii, interny, kardiologii,
laryngologii, nefrologii, neurochirurgii, neurologii, medycyny
pracy, medycyny rodzinnej, okulistyki, ortopedii, psychiatrii, psychologii, proktologii, reumatologii oraz urologii. Warto podkreœliæ, ¿e Poznañ to kolejny etap rozwoju firmy – do koñca 2007 r.
ENEL-MED planuje otwarcie przychodni w Gdañsku,
Krakowie, Wroc³awiu i Katowicach
oraz 6 centrów diagnostyki obrazowej
w szpitalach na terenie ca³ego kraju.

fot. £ukasz G³owala/KFP

Bezkrólewie
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Profesor Lidia B. Brydak, kierownik Krajowego Oœrodka ds.
Grypy w PZH, oraz prof. Andrzej F. Steciwko, kierownik Katedry
i Zak³adu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wroc³awiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, wystosowali list skierowany do œrodowiska medycznego na temat szczepieñ
przeciwko grypie. Autorzy przypominaj¹, ¿e w sezonie epidemicznym 2006/2007 na ca³ym œwiecie, ze wzglêdu na trudnoœci produkcyjne jednego z antygenów trójsk³adnikowej inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie, dostawa szczepionek bêdzie opóŸniona. Jednoczeœnie przypominaj¹, ¿e nawet Komitet Doradczy ds. Szczepieñ (ACIP) w swoich zaleceniach zwraca uwagê, ¿e nie ma œciœle okreœlonych terminów szczepieñ (jednoczeœnie przypomina siê, ¿e osoby z grupy podwy¿szonego ryzyka powinny siê zaszczepiæ przed sezonem epidemicznym lub wtedy, gdy tylko szczepionka
bêdzie dostêpna w danym kraju). W Polsce od kilkunastu sezonów epidemicznych szczyt zachorowañ na grypê rejestruje siê miêdzy styczniem a marcem. Wiadomo tak¿e, i¿ przeciwcia³a po podaniu szczepionki przeciw grypie powstaj¹ ju¿ po 7 dniach od szczepienia i wzrastaj¹ w miarê up³ywu czasu. Oznacza to, ¿e szczepienia przeciw grypie
mog¹ byæ wykonywane tak¿e w listopadzie i grudniu, a nawet wówczas, gdy wirus kr¹¿y ju¿ w populacji (ACIP).
Jak mo¿na wywnioskowaæ z treœci listu obojga naukowców – ich intencj¹ jest przeciwdzia³anie ewentualnej panice
pacjentów, którzy po szczepionki zaczn¹ zg³aszaæ siê do lekarzy i zoz-ów ju¿ jesieni¹. Na koñcu swojego przes³ania,
w celu mo¿liwoœci uzyskania dodatkowych konsultacji, prof. Lidia B. Brydak oraz prof. Andrzej F. Steciwko podaj¹ kontaktowe numery telefonów [w Warszawie – +48 22 542 12 74 i we Wroc³awiu – +48 71 326 68 80] i adresy e-mail; nic@pzh.gov.pl oraz zmr@zmr.am.wroc.pl.

fot. (2x) Archiwum

Profesorowie radz¹

