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Jaros³aw Pinkas (na zdjêciu), jako zastêpca Zbigniewa Religi, wygra³ og³oszony przez
ministra zdrowia konkurs na szefa Pañstwowego Zak³adu Higieny. Niektórzy eksperci uwa¿aj¹, ¿e taki szpagat (wiceminister i szef PZH), jaki zrobi³ Pinkas, to zabezpieczenie odwrotu na wypadek koñca kadencji obecnych lokatorów pa³acu przy ul. Miodowej. Warto
bowiem przypomnieæ, ¿e Jaros³aw Pinkas w du¿ej mierze swoj¹ pozycjê zawdziêcza
Relidze, z którym los po raz pierwszy zetkn¹³ go 15 lat temu. Szef PZH jest absolwentem
Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ma specjalizacjê II stopnia
z chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej (lekarz rodzinny) oraz zdrowia publicznego, a tak¿e spore doœwiadczenie
w pe³nieniu funkcji spo³ecznych, politycznych i kierowniczych. By³ m.in. doradc¹ w gabinecie politycznym ministra zdrowia Wojciecha Maksymowicza. Od 1999 r. jest cz³onkiem Grupy Roboczej Euro Forum,
powo³anej pod auspicjami World Organization of Family Doctor.

Rewolucyjna metoda Skar¿yñskiego

W³odarczyk nie boi siê chama

15 lat temu prof. Henryk Skar¿yñski
(na zdjêciu) przeprowadzi³ w Polsce pioniersk¹
operacjê wszczepienia implantu œlimakowego
pacjentowi ca³kowicie nies³ysz¹cemu. By³o to
ogromne wyzwanie chirurgiczne, organizacyjne,
techniczne i naukowe. Dziêki tej nowej, rewolucyjnej metodzie nies³ysz¹cy od urodzenia b¹dŸ
ci, którzy stracili s³uch, zyskali szansê wejœcia do œwiata dŸwiêków.
Dziœ prof. Henryk Skar¿yñski jest dyrektorem Instytutu Fizjologii
i Patologii S³uchu w Kajetanach pod Warszaw¹ i wraz z zespo³em
wykonuje najwiêcej na œwiecie operacji poprawiaj¹cych s³uch.

– Gdybym zni¿y³ siê do poziomu pana Dorna, odpowiedzia³bym wierszykiem: „Mówi³a mi
mama, bym nie ba³ siê chama”. Ja
siê nie bojê i mówiê: „Panie marsza³ku, wstyd!” – tak ostr¹ reakcjê Andrzeja W³odarczyka
(na zdjêciu), przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie, spowodowa³a wypowiedŸ
Andrzeja Dorna, marsza³ka Sejmu, który na konferencji prasowej powiedzia³, ¿e najbardziej to ja siê
jednak troskam pielêgniarkami, a nieco mniej lekarzami, bo: „Poka¿, lekarzu, co masz w gara¿u”. W opinii
W³odarczyka, wypowiedŸ ta jest kolejnym publicznym (po pamiêtnej groŸbie ówczesnego ministra
MSWiA wziêcia lekarzy w kamasze) wyst¹pieniem
Dorna, deprecjonuj¹cym œrodowisko lekarzy, a tak¿e przeciwstawiaj¹cym je spo³eczeñstwu, co jest
szczególnie szkodliwe i naganne wobec niezwykle
trudnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce. Zdaniem przewodnicz¹cego ORL w Warszawie, s³owa
te maj¹ równie¿ wydŸwiêk polityczny – zmierzaj¹
do podzielenia œrodowisk medycznych w trakcie
trwania akcji protestacyjnej i strajków. – Przytoczone sformu³owania s¹ nie do przyjêcia, szczególnie jeœli
wypowiada je druga rang¹, po prezydencie RP, osoba
w pañstwie, i oznaczaj¹, ¿e nie jest ona godna piastowania tego urzêdu – twierdzi dr W³odarczyk.

fot. Archiwum

Dumna Rulkiewicz
– Zarówno naszym dotychczasowym, jak i nowym pacjentom chcemy zapewniæ jak najwy¿szy
komfort, dlatego wzrostowi sprzeda¿y towarzyszy
rozwój sieci klinik – powiedzia³a Anna Rulkiewicz (na zdjêciu), cz³onek Zarz¹du, dyrektor
sprzeda¿y i marketingu LUX-MED, komentuj¹c og³oszenie wyników finansowych firmy.
LUX-MED w kolejnych miesi¹cach 2007 r. osi¹ga³ bardzo
dobre wyniki sprzeda¿y, co prze³o¿y³o siê na doskona³e rezultaty
pierwszego pó³rocza br. W tym okresie sprzeda¿ wynios³a
64,5 mln z³ (wzrost o prawie 39 proc. w porównaniu z tym
samym okresem ub. roku). Od ponad 3 lat spó³ka utrzymuje
tempo rozwoju sprzeda¿y na poziomie ponad 30 proc.

fot. Dziki

Zwyciêski tandem
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Profesor Arkadiusz Jawieñ (na zdjêciu) oraz doktor Pawe³ Brazis zostali laureatami
Europejskiego Forum ¯ylnego (EVF) w Stambule. Przedstawiona przez Polaków praca
Haemodynamic assessment of iliac veins and their relationship with the sapheno-femoral junction zosta³a uznana za najlepsz¹ spoœród niemal 100 zg³oszonych do konkursu i zaledwie 30 zakwalifikowanych. Prof. Arkadiusz Jawieñ i dr Pawe³ Brazis s¹ lekarzami Oddzia³u Klinicznego
Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Ich praca dotyczy³a oceny przep³ywów w uk³adzie ¿ylnym koñczyny dolnej u chorych z przewlek³ymi zaburzeniami ¿ylnymi.
Nad zagadnieniem tym pracowali rok. Prof. Arkadiusz Jawieñ jest redaktorem naczelnym kwartalnika Pielêgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, wydawanego przez Wydawnictwo Medyczne TERMEDIA.
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Pinkas w rozkroku

Litwa – ojczyzna Szwajcowskiego

Walewski the best

– Pierwsi w bran¿y odwa¿yliœmy siê rzuciæ na g³êbok¹ wodê. Niedawno zapowiedzieliœmy wejœcie
na rynek brytyjski. Jednak to litewska inwestycja bêdzie pierwszym, du¿ym, miêdzynarodowym wyzwaniem dla Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Wytyczyliœmy sobie nowy cel, chcemy zostaæ liderem w Europie
Œrodkowowschodniej – powiedzia³ Jacek Szwajcowski (na zdjêciu), prezes PGF, po tym, gdy grupa poinformowa³a, ¿e chce
kupiæ na Litwie spó³ki zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ farmaceutyczn¹. Dziêki temu PGF stanie siê jedn¹ z trzech najwiêkszych firm na rynku litewskim oraz pierwsz¹ polsk¹ spó³k¹ z bran¿y o zasiêgu ponadnarodowym.
Grupa zarejestrowa³a celow¹ spó³kê zale¿n¹, która przejmie wiêkszoœciowe udzia³y w kilku litewskich firmach – najwiêksze z nich to Limedika (trzecia co do wielkoœci litewska hurtownia leków z 18-proc. udzia³em w rynku) oraz Gintarine Vaistine – zarz¹dzaj¹ca sieci¹ aptek. Wartoœæ transakcji to 22,5 mln euro za przejêcie wiêkszoœciowych udzia³ów.
Mniej wiêcej za 4 lata PGF bêdzie mog³a kupiæ pozosta³e udzia³y
(cenê uzale¿niono od wyników, jakie osi¹gn¹ przejmowane spó³ki).

Pawe³ Walewski (na zdjêciu) z tygodnika Polityka
zosta³ laureatem presti¿owej europejskiej nagrody
dziennikarskiej Best Cancer
Reporter Award 2007. Jego
teksty na temat onkologii miêdzynarodowe
jury uzna³o za najlepsze w Europie. Nagroda
promuje rzetelnoœæ i wartoœci informacyjne
w artyku³ach poœwiêconych nowotworom.
Inicjatorem przedsiêwziêcia jest dzia³aj¹ca
od æwieræ wieku na rzecz pacjentów chorych
na raka Europejska Szko³a Onkologii. Warto
przypomnieæ, ¿e w 2003 r. Walewski zosta³
uznany przez Kapitu³ê konkursu Mened¿era
Zdrowia za Osobowoœæ Roku w Ochronie Zdrowia – media – dziennikarstwo informacyjne
i edukacyjno-spo³eczne.

Odwaga po czesku

Nowi dyrektorzy w LIM-ie

– Nasi pacjenci bêd¹ mogli zap³aciæ
za dodatkow¹ opiekê medyczn¹ i bêd¹ informowani z wyprzedzeniem o cenie leczenia – oœwiadczy³ Tomáš Julínek
(na zdjêciu), minister zdrowia Republiki Czeskiej. Przedstawi³ równie¿
plany reformy systemu opieki zdrowotnej. By mo¿na j¹ zrealizowaæ, trzeba wprowadziæ
9 ustaw. Julinek chce, by wesz³y one w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. – Obecny system marnuje pieni¹dze, a potrzeby
zdrowotne ludnoœci nie s¹ zaspokajane. Dlatego przygotowaliœmy program gruntownych zmian. Ma on byæ zrealizowany w latach 2007–2010. Zale¿y nam g³ównie na tym, by
ludzie mieli lepszy dostêp do nale¿nych im œwiadczeñ – dodaje szef resortu zdrowia. Jak jednak podkreœla, wspó³p³acenie w wysokoœci 30 koron za wizytê w gabinecie
lekarskim i za ka¿d¹ pozycjê na recepcie, 60 koron
za dobê w szpitalu i 90 koron za skorzystanie z us³ug
pogotowia ratunkowego to nie reforma, lecz œrodek pomocny w stabilizacji finansowej sektora zdrowotnego.
Julínek stwierdzi³, ¿e pragnie przekszta³ciæ fundusze
ubezpieczeniowe w spó³ki akcyjne.

Barbara Gad-Karpierz (na zdjêciu) oraz Boles³aw
Gryzel to nowi szefowie w Centrum Medycznym LIM. Barbara Gad-Karpierz zosta³a dyrektorem
medycznym, ale równoczeœnie kontynuuje praktykê
pediatryczn¹. Boles³aw Gryzel ³¹czy z kolei dwa stanowiska: zastêpcy prezesa Zarz¹du i dyrektora finansowego. Ponadto pe³ni funkcjê wiceprezesa Zarz¹du CM LIM Invest sp. z o.o. Barbara Gad-Karpierz
jest absolwentk¹ Akademii Medycznej w Warszawie.
W 2000 r. ukoñczy³a m.in. Studium Podyplomowe
Organizacji, Zarz¹dzania i Ekonomiki w Ochronie
Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera. Pracowa³a m.in. w Instytucie
Matki i Dziecka oraz Klinice
Intensywnej Terapii Noworodka (NICU) szpitala Uniwersytetu Tohoku w Sendai (Japonia). Boles³aw Gryzel jest absolwentem SGPiS. W swojej
karierze zawodowej pracowa³
w wielu spó³kach na kierowniczych stanowiskach.
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Wymienieni organizatorzy og³osili I edycjê konkursu dla lekarzy, w którym g³ówn¹ nagrod¹ s¹
studia Master of Business Administration. – Wiadomo, ¿e studia MBA to najlepsza inwestycja we w³asn¹
przysz³oœæ i przepustka do dalszej kariery – mówi Agnieszka Szczepaniak (na zdjêciu), dyrektor
TVN Med. Konkurs jest dwuetapowy, a mog¹ w nim braæ udzia³ osoby pe³noletnie, maj¹ce
co najmniej 3-letnie doœwiadczenie zwi¹zane z zarz¹dzaniem w s³u¿bie zdrowia (w tym tak¿e prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej), które spe³ni³y wymagania przewidziane regulaminem konkursu. Og³oszenie wyników konkursu
nast¹pi do 10 listopada 2007 r. Patronat honorowy nad konkursem obj¹³ minister zdrowia prof. Zbigniew Religa.

fot. Archiwum

fot. Archiwum TVN Med
fot. Archiwum
fot. Archiwum

Konkurs Mened¿era Zdrowia, Gazety Wyborczej, TVN Med
i Wy¿szej Szko³y im. KoŸmiñskiego
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