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personal ia
Wielki powrót Marka Durlika
Po blisko dwuletniej przerwie Marek Durlik (na zdjęciu) wrócił na stanowisko dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej, wygrywając
konkurs.
Wcześniej sprawował funkcję dyrektora tej lecznicy w latach 1998–2007. Zrezygnował po
aresztowaniu Mirosława G. Specjalna komisja powołana przez ministra zdrowia zaczęła wtedy badać, czy w nadzorze nad szpitalem nie popełniono błędów i nadużyć. Durlik odszedł
ze stanowiska, nie czekając na wyniki prac komisji, mimo że w jego obronie stanęli pracownicy.

Mądrala także w Katowicach

Szpitale Polskie SA poprowadzą szpital w Połczynie-Zdroju (woj. zachodniopomorskie). Umowę operatorską
z władzami samorządowymi
powiatu świdwińskiego (na jego terenie leży
Połczyn) podpisał Jarosław J. Fedorowski (na
zdjęciu), prezes Szpitali Polskich SA. Umowa
będzie ważna przez 30 lat. Firma zapłaci władzom samorządowym czynsz, zobowiązała się
też do inwestowania w szpital. W zamian przejmie kontrakt z NFZ. Szpitale Polskie zostały
także zakwalifikowane do dialogu konkurencyjnego na temat budowy szpitala w Żywcu (woj.
śląskie).
Fedorowski jest profesorem Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kardiologiem i specjalistą organizacji kompleksowej
ochrony zdrowia. W latach 1993–2006 pracował
w USA.
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Fedorowski bierze
Połczyn

Medicover kupi do 23 proc.
akcji spółki Sport Medica SA,
kierującej Carolina Medical
Center – poinformowały spółki w komunikacie. Sport
Medica zyska w ten sposób
kapitał, a Medicover możliwość poszerzenia obecnej
oferty medycznej o wysokospecjalistyczne usługi, m.in. z zakresu ortopedii, w czym specjalizuje się Carolina Medical Center. Współpraca
między oboma podmiotami zakłada całkowicie
suwerenny i niezależny rozwój oddzielnych
marek.
– Oddany przez nas niedawno do użytku pełnoprofilowy Szpital Medicover wraz z istniejącym Szpitalem Damiana, a także nowo otwarta specjalistyczna
klinika Carolina Medical tworzą najnowocześniejszą,
prawdziwie kompleksową i w pełni uzupełniającą się
wysokospecjalistyczną opiekę szpitalną – zauważa
Małgorzata Kowalska (na zdjęciu), wiceprezes
Zarządu Medicover w Polsce.

Adamkiewicz kupił
Polfę Pabianice
Adamed kupił 85 proc. akcji i przejął kontrolę nad Pabianickimi Zakładami Farmaceutycznymi Polfa SA.
Umowę z dotychczasowym właścicielem Polfy, Polskim Holdingiem Farmaceutycznym, podpisał Maciej Adamkiewicz (na zdjęciu), prezes Adamedu. – Zakup pozwoli nam z powodzeniem konkurować na światowym rynku farmaceutycznym –
mówił Adamkiewicz. Po przejęciu Polfy grupa Adamed
będzie zatrudniać blisko 1,5 tys. osób i ok.
200 naukowców.
Adamkiewicz jest lekarzem, absolwentem Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ma
specjalizację z chirurgii. Całością prac zarządu Adamedu
(firmy zbudowanej przez niego wraz z ojcem) kieruje od
2000 r.

styczeń–luty 1/2010

fot. Medicover

Kowalska jednoczy
fot. Archiwum

W Katowicach otwarto Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego
MAVIT. Będzie on prowadzić działalność w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
laryngologii dorosłych i dzieci oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Szpital powstał w ekspresowym tempie – w grudniu MAVIT kupił dwie zabudowane nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu im.
Jędrzeja Śniadeckiego, położone przy ulicy Szopienickiej. Spółka zainwestowała już ok. 6,5 mln zł w kompleksową modernizację dotychczasowych pomieszczeń
oraz ok. 4 mln zł w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
Centrum Medyczne MAVIT działa od 2000 r., ma
2 ośrodki okulistyczne w Warszawie. – Szczególny nacisk
kładziemy na stosowanie najwyższej jakości sprzętu medycznego
oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej, poprzez
szkolenia krajowe i zagraniczne, co bezpośrednio wpływa na najwyższą jakość świadczonych usług – mówi Andrzej Mądrala
(na zdjęciu), prezes spółki MAVIT.

Maciej Hamankiewicz
(na zdjęciu) został nowym
prezesem Naczelnej Izby
Lekarskiej. W styczniowych
wyborach, podczas X Krajowego Zjazdu Lekarzy, pokonał Andrzeja Włodarczyka,
b. wiceministra zdrowia.
Nowy prezes zapowiada, że w pierwszej kolejności zajmie się uporządkowaniem spraw
związanych z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej lekarzy.
Maciej Hamankiewicz ma 56 lat, jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób
wewnętrznych. Ukończył Śląską Akademię
Medyczną, pracuje jako ordynator Oddziału
Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego
w Będzinie, był przewodniczącym Śląskiej
Izby Lekarskiej. Dotychczasowy prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej, Konstanty Radziwiłł, od stycznia pełni funkcję prezydenta
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich.

Prokop-Staszecka
na ratunek
Anna Prokop-Staszecka (na
zdjęciu) została dyrektorem Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.
Wygrała konkurs i została powołana na stanowisko przez zarząd
województwa małopolskiego. Przejmuje szpital znajdujący się w bardzo ciężkiej sytuacji. Jej poprzednika
odwołano, ma zarzuty prokuratorskie. Na skutek
zamieszania powstałego przy jego odejściu krakowski
szpital niemal całkowicie zaniechał wykonywania
transplantacji serca, z których słynny jest nie tylko
w Polsce. Prokop-Staszecka ma to zmienić.
Anna Prokop-Staszecka jest lekarzem medycyny
z 34-letnim stażem, ma stopień doktora nauk
medycznych. Od 2000 r. pracuje w Krakowskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie jako ordynator.

Grottel przegrał
z wyborami
Tomasz Grottel (na zdjęciu),
dyrektor szpitala w Śremie, odchodzi ze stanowiska. To element
kampanii wyborczej śremskiego
starosty, Tadeusza Waczyńskiego,
Tomasz Grottel wypracował sobie opinię dobrego
fachowca i organizatora. Odchodzi, bo ma inną niż
starosta koncepcję prywatyzacji placówki. Grottel
chciał poprowadzić prywatyzację tak, by możliwe
było przejęcie szpitala przez osoby fizyczne. Starosta
natomiast chce, by to powiat sprawował pełną kontrolę nad szpitalem. W najbliższych wyborach liczy na
głosy przeciwników prywatyzacji ochrony zdrowia.
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Aż 25 lat trwała budowa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ostrołęce. Inwestycja pochłonęła ponad
446,5 mln zł. Budowę dokończył Wojciech Miazga (na zdjęciu), obecny dyrektor szpitala. – Inwestycja miała wielkiego
pecha, zmiana ustroju, reforma ochrony zdrowia, braki funduszy – co rusz wstrzymywały
budowę. Trzeba było ogromniej determinacji, by inwestycję ostatecznie dokończyć – mówi Miazga.
W nowym obiekcie hospitalizowanych może być jednorazowo 500 pacjentów, którym zapewniono warunki na
miarę XXI wieku. W każdej sali obok łóżek znajduje się
telefon stacjonarny. W szpitalu są także osobne pokoje
przeznaczone do spotkań z odwiedzającymi, a także system
poczty pneumatycznej. Dzięki wstawieniu rozkładanych
łóżek, na oddziale dziecięcym matki mogą przebywać
razem ze swoimi pociechami.
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Hamankiewicz za Radziwiłła
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Miazga dokończył po 25 latach

