E-LUX-MED

Lekarskie rekompensaty

W ostatnim czasie LUX-MED wdro¿y³ e-center – nowoczesne rozwi¹zanie internetowe
NTRsupport przygotowane przez lidera europejskiego rynku zdalnego, firmê NTRglobal. E-center
pozwala na komunikacjê w pe³ni online. Jest to kolejne po infolinii narzêdzie, które pozwala na ca³odobow¹ komunikacjê pacjentów z LUX-MED m.in.
rezerwacjê terminów wizyt. Narzêdzie umieszczone
jest na stronie www.luxmed.pl. Komunikator wprowadzony zosta³ po 2-miesiêcznym teœcie, podczas
którego ponad 95 proc. korzystaj¹cych z niego pacjentów LUX-MED potwierdzi³o, ¿e narzêdzie jest
bardzo funkcjonalne i zadeklarowa³o korzystanie
z e-center w przysz³oœci. Chc¹c zadbaæ o wygodê
i komfort klienta, prywatne firmy medyczne wprowadzaj¹ coraz wiêcej innowacyjnych rozwi¹zañ.
W Polsce jedynym oficjalnym partnerem NTRglobal jest firma LANtek.pl Sp. z o.o.

Nawet 3 tys. lekarzy w kraju domaga siê od szpitali rekompensaty za zbyt d³ugi czas pracy. Po groŸbie zajêcia kont szpitali przez
komorników niebawem spadn¹ na nie kolejne zobowi¹zania.
Lekarze ¿¹daj¹ od nich zap³aty za przepracowane dy¿ury, i to
od 2004 r., od chwili wejœcia do UE. Teraz wbrew unijnemu prawu lekarze pracuj¹ na dy¿urach praktycznie za darmo. Nie s¹ one
wliczane do czasu pracy, w efekcie czego lekarz mo¿e pracowaæ
bez odpoczynku nawet kilka dni z rzêdu. Unijne przepisy jasno
mówi¹, ¿e medycy mog¹ maksymalnie pracowaæ 48 godzin w tygodniu. Jak siê szacuje, pozwy w s¹dach o zap³atê za przepracowane dy¿ury z³o¿y³o ju¿ 3 tys. lekarzy. Najwiêcej na Dolnym Œl¹sku, bo prawie pó³ tysi¹ca w Ma³opolsce – 340. Ka¿dy z nich
ubiega siê œrednio o 10 tys. z³. Np. w Szpitalu Wojewódzkim nr 2
w Rzeszowie bêdzie procesowaæ siê ok. 70 lekarzy. Z pomoc¹
na pewno nie przyjdzie Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Boles³aw Piecha nie poczuwa siê do winy. – Od roku pracujemy nad nowelizacj¹ ustawy, która dostosuje nasze przepisy do unijnych. Proszê
mieæ pretensjê do poprzedniego ministra.

Akademia ¿ycia
Firma biotechnologiczna Bioton SA powo³a³a do ¿ycia Akademiê Zdrowia Bioton (AZB), w ramach
której bêdzie prowadziæ dzia³ania o charakterze edukacyjnym, skierowane do œrodowiska medycznego
i pacjentów. Pierwszym projektem realizowanym przez AZB jest Akademia Dobrego ¯ycia Rodziny Insulinowskich – cykl innowacyjnych szkoleñ dla osób chorych na cukrzycê typu 2, z wirtualn¹ rodzin¹ w roli
g³ównej. Szkoleniom bêd¹ towarzyszyæ bezp³atne badania poziomu cukru we krwi, realizowane z lokalnymi patronami medialnymi oraz przy wsparciu firmy Abbott. W pierwszym etapie programu rodzina Insulinowskich odwiedzi
szeœæ miast: Poznañ, Katowice, Gdañsk, Wroc³aw, Lublin i Bia³ystok.

Polfy i naukowcy po³¹cz¹ si³y

Zagro¿enie dla innowacji

Instytut Farmaceutyczny oraz trzy Polfy (Warszawa, Pabianice i Tarchomin) podpisa³y list intencyjny o wspó³pracy. Jest wiêc szansa, ¿e zaowocuje on pierwsz¹ od 17 lat umow¹ z instytutem i produkcj¹ tanich leków.
Instytut Farmaceutyczny to jednostka badawczo-rozwojowa nale¿¹ca
do pañstwa. Polfy to trzy ostatnie pañstwowe firmy produkuj¹ce leki. I jednym, i drugim od dawna by³o ze sob¹ po drodze, a jednak do wspó³pracy
nie dochodzi³o. Tymczasem przez ostatnie lata Instytut wspó³pracowa³ wy³¹cznie z prywatnymi firmami, czyli konkurentami Polf – Polpharm¹, Adamedem, Biotonem czy Biofarmem. Teraz mo¿e siê to zmieniæ. Zgodnie
z planami IF oraz trzech pañstwowych firm, wspó³praca mia³aby rozwijaæ
siê w trzech kierunkach. Pierwszy to produkcja leków generycznych (wzorowanych na oryginalnych preparatach). Tu g³ówna rola przypad³aby Polfie
Pabianice. Instytut, po opracowaniu i przeprowadzeniu pilota¿owej syntezy
substancji do produkcji leków, móg³by przekazaæ jej wykonanie spó³ce.
Z kolei Polfa Tarchomin mia³aby skoncentrowaæ siê na biotechnologii. Polfa Warszawa ma szansê na produkcjê w³asnych leków oryginalnych. Instytut pracuje nad preparatem antydepresyjnym dla spó³ki. Lek jest w drugiej
fazie badañ klinicznych i w ci¹gu 5 lat ma szansê na rejestracjê.

Europejski system farmaceutyczny jest
zagro¿ony, je¿eli nie zostan¹ stworzone odpowiednie warunki do innowacji. Dotyczy to
g³ównie systemu patentowego i zwiêkszenia
finansowania. Do tego wniosku doszli uczestnicy seminarium zorganizowanego przez
European Life Science Circle i Europejski
Urz¹d Patentowy. Sektor farmaceutyczny
odgrywa w Europie wa¿n¹ rolê jednak tej
chwili wiêkszoœæ nowych leków jest produkowana w USA. Wed³ug Nicole Fontaine, eurodeputowanej Parlamentu Europejskiego,
powodem s¹ coraz bardziej rygorystyczne regulacje i wysokie koszty opracowania nowych
leków. Kolejn¹ przeszkod¹ jest europejski
system patentowy, odstraszaj¹cy ze wzglêdu
na wysokie koszty ochrony patentowej, które
s¹ dwa-cztery razy wy¿sze ni¿ w USA.
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Inwestycje Centrum Medyczne LIM

FarmPlus, warszawska hurtownia specjalizuj¹ca siê w przedhurcie farmaceutyków (roczne obroty ok. 900 mln z³), po³¹czy³a siê z dystrybutorem
Phoenix Pharma Polska (ok. 3,5 proc. udzia³u
w rynku hurtowym) i przyjê³a jego nazwê. Obie
spó³ki s¹ w³asnoœci¹ fiñskiej grupy Tamro, nale¿¹cej do niemieckiej grupy Phoenix, jednej z najwiêkszych firm dystrybucyjnych w Europie. Roczne obroty Phoeniksa siêgaj¹ 4 mld euro. Konkurenci odbieraj¹ jednak ten ruch jednoznacznie.
Phoenix, który na razie przyj¹³ na polskim rynku
pozycjê wyczekuj¹c¹, mo¿e szykowaæ siê do odwa¿niejszych ruchów: rozszerzenia oferty handlowej lub przejêæ.

W 2006 r. Centrum Medyczne LIM uzyska³o przychody w wysokoœci 97 mln z³otych. W porównaniu
z rokiem ubieg³ym spó³ka odnotowa³a wzrost o 28 proc. Ponadto Centrum Medyczne LIM zainwestowa³o
prawie 3 mln z³ w now¹ przychodniê
oraz najnowsz¹ wersjê systemu informatycznego. Na pocz¹tku 2006 r.
Centrum Medyczne LIM uruchomi³o now¹ przychodniê w kompleksie przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. W drugiej po³owie roku zrealizowano inwestycje w ju¿ istniej¹cych placówkach (m.in.
wdro¿ono nowy system informatyczny PG Med). £¹czna suma
inwestycji w ci¹gu 2006 r. wynios³a prawie 3 mln z³. Rok 2006 to
tak¿e wzrost liczby klientów indywidualnych, jak i abonamentowych
w Centrum Medycznym LIM. W 2005 r. liczba tych pierwszych
wynosi³a 180 tys., a w 2006 r. zarejestrowano ponad 372 tys. Natomiast
liczba pacjentów abonamentowych wzros³a z 96 tys. do 115 tys. Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e latem tego roku Centrum Medyczne LIM uruchomi w £odzi kolej¹ swoj¹ przychodniê.

Najlepsze Synevo
Synevo Bielany – laboratorium diagnostyczne
Szpitala Bielañskiego, jako pierwsze i jedyne laboratorium szpitalne w Polsce otrzyma³o akredytacjê
ISO/IEC 17 025. To ju¿ druga akredytacja dla laboratoriów Synevo. Jak ogromne ma to znaczenie
pokazuje fakt, ¿e z ok. 1200 prywatnych laboratoriów medycznych w kraju tylko 4 otrzyma³y certyfikat akredytacji 17 025. Dwie z nich posiadaj¹
w³aœnie laboratoria Synevo. Otrzymanie akredytacji to dla Synevo Polska sukces potwierdzaj¹cy wysoki standard us³ug i wiarygodnoœæ wykonywanych badañ. Dla Szpitala Bielañskiego to przede
wszystkim du¿a efektywnoœæ leczenia pacjentów.

Zwolnienia w Pfizerze
Pfizer, najwiêkszy œwiatowy producent leków og³osi³, ¿e zamierza
nie tylko zamkn¹æ dwie fabryki w Stanach Zjednoczonych, ale rozwa¿a te¿ sprzeda¿ zak³adu w Niemczech, zamkniêcie piêciu centrów
badawczych w USA, Japonii i Francji oraz redukcjê zatrudnienia
w swoich europejskich spó³kach o 20 proc. Ma to ograniczyæ roczne wydatki koncernu o 500 mln USD, do 1 mld USD. Decyzja
o ciêciach kosztów to odpowiedŸ na 43-proc. spadek przychodów
Pfizera w IV kwartale 2006 r.

Ukarani za Mazocha

Pieni¹dze na strajk

Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie stawiali szybkie
i poprawne diagnozy czeskiemu skoczkowi Janowi Mazochowi, bo rok
temu kupili nowoczesn¹ aparaturê. Oby tylko teraz nie okaza³o siê, ¿e
pieni¹dze na ni¹ wydali niezgodnie z prawem i musz¹ je zwróciæ Ministrowi Zdrowia. Do po³owy lutego ostatecznie rozstrzygnie siê sprawa
zwrotu 1,6 mln z³, które Szpital Uniwersytecki w Krakowie wyda³
na zakup angiografu i tomografu komputerowego. To dziêki tym urz¹dzeniom leczenie Jana Mazocha, który mia³ wypadek podczas Pucharu
Œwiata w Zakopanem, zakoñczy³o siê sukcesem krakowskich lekarzy.
Tymczasem ten sam sprzêt, który tak pomóg³ Mazochowi, jest przyczyn¹ problemów szpitala. Pod koniec ubieg³ego roku kontrola Ministra
Zdrowia wykaza³a bowiem, ¿e resortowa dotacja na angiograf i tomograf wydana zosta³a niezgodnie z prawem. Minister da³ pieni¹dze tylko
na sprzêt, tymczasem szpital kupi³ za ni¹ sprzêt i wyremontowa³ pomieszczenia, w których ten¿e stan¹³. To zaœ – zdaniem kontrolerów
– by³o ju¿ naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W ramach przygotowañ do ogólnopolskiego
strajku lekarzy, Zarz¹d Krajowy Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy utworzy³
centralny Fundusz Strajkowy. Podobne fundusze powstaj¹ te¿ na szczeblu regionów i organizacji terenowych zwi¹zku. Celem Funduszu
Strajkowego jest udzielenie wsparcia lekarzom,
którzy z powodu strajku znajd¹ siê w ciê¿kiej sytuacji finansowej lub bêd¹ potrzebowali pomocy
prawnej. ZK OZZL zwróci³ siê z apelem
do wszystkich lekarzy w Polsce oraz kolegów
którzy z kraju wyemigrowali, o przekazywanie
darowizn na Fundusz Strajkowy. Fundusz ten,
gromadzony jest na specjalnym koncie: Bank
Zachodni WBK SA Bydgoszcz. Numer konta: 38 1090 1896 0000 0001 0653 0299.
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Hurtowa fuzja
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