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Tusk tañczy z wiceministrami
Prezes Rady Ministrów powo³a³ wiceministrów zdrowia – (na zdjêciach, od lewej) Marka Twardowskiego,
Krzysztofa Grzegorka oraz Andrzeja W³odarczyka.
Marek Twardowski jest liderem Porozumienia Zielonogórskiego i od 33 lat prowadzi praktykê lekarza rodzinnego
w Nowej Soli. Krzysztof Grzegorek urodzi³ siê w 1961 r.
w Sieradzu. W 1986 r. ukoñczy³ Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w £odzi. Ma II stopieñ specjalizacji
i doktorat z medycyny, który uzyska³ w 1994 r. na Uniwersytecie Jagielloñskim. Od 1986 r. mieszka w Skar¿yskuKamiennej, rodzinnym mieœcie ¿ony. Od pocz¹tku pracuje w tutejszym szpitalu powiatowym. Andrzej W³odarczyk
dotychczas pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Okrêgowej
Rady Lekarskiej w Warszawie. Urodzi³ siê 13 listopada 1952 r. w Warszawie. W 1979 r. ukoñczy³ Wydzia³
Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1976 r. w sto³ecznym Pogotowiu Ratunkowym. Nastêpnie pracowa³ tak¿e na Oddziale Chirurgii
Ogólnej Szpitala Œródmiejskiego w Warszawie oraz w sto³ecznych klinikach chirurgii ogólnej.

Pokerowa zagrywka Millera

Come back Gwiazdowicz
Ewa
Gwiazdowicz
(na zdjêciu) wróci³a na stanowisko rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia
(pe³ni³a tê funkcjê od lipca
do grudnia 2004 r.). Gwiazdowicz ukoñczy³a filologiê
polsk¹ na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1983–1985 by³a konsultantem programowym i kierownikiem Sekcji
Upowszechniania Teatru w Teatrze Narodowym
w Warszawie (w latach 1985–1990 pe³ni³a funkcjê szefa Dzia³u Literackiego Teatru Narodowego). W latach 90. zwi¹za³a siê z ochron¹ zdrowia.
Na pocz¹tku dekady by³a redaktorem, a nastêpnie
cz³onkiem kolegium redakcyjnego i wspó³pracownikiem Gazety Lekarskiej. Od lutego 2002 r.
pe³ni³a funkcjê rzecznika prasowego Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie i redaktor stron
internetowych Okrêgowej Izby Lekarskiej. Ewa
Gwiazdowicz by³a te¿ redaktor naczeln¹ Pulsu
– miesiêcznika OIL w Warszawie.

fot. Piotr Polak/PAP

Jacek Paszkiewicz
(na zdjêciu) zosta³
prezesem NFZ. Ma
45 lat i pe³ni³ funkcjê
zastêpcy dyrektora ds.
medycznych w Mazowieckim OW NFZ.
Ukoñczy³ Wydzia³
Lekarski Akademii
Medycznej w Gdañsku. Uzyska³ stopieñ
doktora nauk medycznych, jest absolwentem studiów podyplomowych w Wy¿szej
Szkole Ubezpieczeñ
i Bankowoœci w Warszawie w zakresie zarz¹dzanie
funduszami ubezpieczeñ zdrowotnych. Odby³ wiele
szkoleñ z zakresu zarz¹dzania placówkami ochrony
zdrowia i ubezpieczeñ zdrowotnych, m.in. w Wielkiej
Brytanii, W³oszech i na krajowych uczelniach. Jak
zaznacza Piotr Gryza, przewodnicz¹cy Rady NFZ,
Paszkiewicz to zwolennik zmian w sposobie finansowania leczenia szpitalnego, które opieraæ siê bêd¹
na tzw. jednorodnych grupach pacjentów. Model
wzorowany jest na systemie brytyjskim i zak³ada m.in.
uœrednienie stawek za procedury medyczne. Ta zmiana w finansowaniu szpitali mia³a byæ wprowadzona
od pocz¹tku przysz³ego roku, ale odroczono j¹ do maja 2008 r.

fot. Grzegorz Hawa³ej/Fotorzepa

Paszkiewicz szefem NFZ

W co gra Jerzy Miller (na zdjêciu),
by³y prezes NFZ? Wtajemniczeni twierdz¹, ¿e jego celem jest objêcie stanowiska g³ównodowodz¹cego pa³acu przy
ul. Miodowej w Warszawie. Aby tak siê
sta³o, z ministerialnej katapulty musi zostaæ wystrzelona minister zdrowia – Ewa
Kopacz. Jak przewiduje wielu ekspertów, stanie siê tak ju¿ za rok,
gdy pos³anka Platformy Obywatelskiej potknie siê na strajkach lekarzy i pielêgniarek oraz niezadowoleniu pacjentów, którzy bêd¹ obserwowali erozjê systemu ochrony zdrowia. Na razie Miller obj¹³ stanowisko wojewody ma³opolskiego, odrzucaj¹c podobno tekê szefa
NFZ i wiceministra zdrowia. Dlaczego nie zdecydowa³ siê na presti¿owe stanowiska? Bo nie chcia³ byæ zale¿ny od minister zdrowia Ewy
Kopacz, a o jego odmowie przes¹dzi³o to, ¿e jej zastêpc¹ zosta³
Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego, z którym kiedyœ
Miller wojowa³. W œrodowisku mówi siê, ¿e jeœli nawet by³y prezes
NFZ nie zostanie ministrem zdrowia, po podziale Funduszu mo¿e
zostaæ pe³nomocnikiem ds. tej reformy. W ten sposób nie podlega³by bezpoœrednio ministrowi zdrowia, a po reformie móg³by pokierowaæ urzêdem, który 6 nowych funduszy bêdzie nadzorowa³.
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Z szefa oddzia³u na wojewodê

Od nowego roku Marcin
Ajewski (na zdjêciu), dotychczas
pe³ni¹cy funkcjê prezesa spó³ki
MEDIQA w Grupie Signal
Iduna, rozpoczyna pracê jako
partner zarz¹dzaj¹cy nowej firmy
na rynku – Healthcare Consultants
Poland Sp. z o.o. HCP jest firm¹
specjalizuj¹c¹ siê w doradztwie
na rynku medycznym, przede
wszystkim w doradztwie inwestycyjnym. HCP zamierza swataæ
firmy szukaj¹ce inwestora z funduszami private equity
i venture capital, a tak¿e z inwestorami bran¿owymi.
Planuje te¿ uczestniczyæ w procesie analizy, wyceny,
zakupu, a nastêpnie ³¹czenia zakupionych firm. Drugim
obszarem zainteresowania HCP jest jakoœæ medyczna,
czyli wdra¿anie systemów zapewnienia jakoœci, pomiary
satysfakcji klientów oraz prowadzenie badañ metod¹
tajemniczego pacjenta. Trzecim obszarem zainteresowania
HCP s¹ ludzie pracuj¹cy w medycynie – czyli pielêgniarki i lekarze, tworzenie dla nich systemów oceny
pracowniczej i systemów motywacyjnych. W polu zainteresowañ firmy jest te¿ typowe doradztwo zarz¹dcze dla
firm medycznych – poprawa efektywnoœci, zarz¹dzanie
zmian¹, outsourcing, restrukturyzacje czy tworzenie
grup zakupowych.

Helena Hatka (na
zdjêciu), dyrektor Lubuskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, zosta³a wojewod¹ lubuskim. Do czasu powo³ania nowego dyrektora
LOW NFZ funkcjê tê
bêdzie pe³ni³ zastêpca ds.
medycznych Stanis³aw
£obacz. Lubuskim oddzia³em NFZ Hatka kierowa³a od 2 lat. W przesz³oœci by³a dyrektorem generalnym Lubuskiego
Urzêdu Wojewódzkiego. Wczeœniej pe³ni³a
funkcjê dyrektora Lubuskiej Regionalnej Kasy
Chorych. Helena Hatka ma 51 lat. Skoñczy³a
socjologiê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest urzêdnikiem mianowanym. Nowa
wojewodzina lubi wypoczywaæ czynnie (od wiosny do jesieni codziennie przeje¿d¿a na rowerze 40 km, a zim¹ p³ywa). Uwielbia czytaæ. Ma³¿eñstwo Hatków ma dwóch synów: Stanis³aw
(29 lat) pracuje w Urzêdzie Marsza³kowskim
w Zielonej Górze, gdzie zajmuje siê funduszami
europejskimi, a Krzysztof (27 lat) jest prezesem
firmy komputerowej w Krakowie.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Ajewski zmienia firmê

fot. Archiwum

Viviane skar¿y Polskê
Obywatele UE podró¿uj¹cy po krajach Unii zarówno w celach turystycznych, jak i s³u¿bowych musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e po wybraniu numeru alarmowego zostan¹ zlokalizowani
przez s³u¿by ratunkowe powiedzia³a Viviane Reding (na zdjêciu), unijna komisarz ds. spo³eczeñstwa informacyjnego i mediów. Komisja Europejska poda³a do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich Polskê i £otwê oraz wszczê³a postêpowanie w sprawie naruszenia
przepisów przeciwko Rumunii i Bu³garii, w celu zapewnienia w tych krajach w³aœciwego
funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112. KE pozwa³a Polskê i £otwê
do ETS, poniewa¿ w przypadku po³¹czeñ z numerem alarmowym 112 z telefonów komórkowych w krajach tych
informacje o miejscu pobytu osoby wywo³uj¹cej nadal nie s¹ udostêpniane s³u¿bom ratowniczym.

fot. Wojciech Górski/GP

Czes³aw B. na wolnoœci za kaucj¹
Czes³aw B. (na zdjêciu), dyrektor be³chatowskiego szpitala wojewódzkiego, zosta³ zatrzymany
do dyspozycji Prokuratury Okrêgowej w Radomiu. Oprócz niego do aresztu trafi³ równie¿
Jaros³aw W., zastêpca ordynatora oddzia³u chirurgicznego be³chatowskiego szpitala, a tak¿e
8 innych osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska w szpitalach w Zamoœciu, Boles³awcu, Szprotawie, Warszawie i Bia³ymstoku. Zatrzymani podejrzewani s¹ o wp³ywanie na wyniki przetargów,
dotycz¹cych dostaw sprzêtu medycznego – od specjalistycznych urz¹dzeñ po nici chirurgiczne.
Wszystkie przetargi wygrywa³a jedna firma. Ka¿dy z zatrzymanych móg³ przyj¹æ od jej przedstawicieli po ponad 20 tys. z³. £apówki mia³y byæ wrêczane gotówk¹, ale równie¿ za fikcyjne us³ugi
– konsultacje i wyk³ady lub sponsoring zagranicznych wyjazdów. Czes³aw B. to ekonomista, be³chatowskim szpitalem
kieruje od 2001 r. Od kilku lat znajduje siê w œcis³ej czo³ówce najlepszych mened¿erów s³u¿by zdrowia. Prokuratura
po rozpatrzeniu sprawy wobec Czes³awa B. zastosowa³a porêczenie maj¹tkowe, po³¹czone z zakazem wykonywania czynnoœci s³u¿bowych.
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