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Główną nagrodę w II edycji konkursu na wybitnego
innowatora w polskiej ochronie zdrowia jury przyznało
prof. Henrykowi Skarżyńskiemu (na zdjęciu) z Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu w Warszawie. Nagrodzono go za projekt „Leczenie częściowej głuchoty u dzieci i dorosłych z zastosowaniem
implantów ślimakowych”. Oprócz zaszczytnego tytułu Złotego Skalpela, prof. Henryk Skarżyński otrzymał także jedną z dwóch nagród
specjalnych ufundowanych przez strategicznego partnera konkursu – firmę GlaxoSmithKline: 10 tys. zł na wsparcie działalności naukowej. Nagrodę wręczył Jerzy Toczyski, prezes
GlaxoSmithKline.

Know-how Fedorowskiego

fot. Archiwum

– Mamy coraz większą wiedzę
i doświadczenie, coraz lepiej układamy
współpracę z urzędami centralnymi,
samorządowymi, płatnikiem. Pora podzielić się tą wiedzą ze wszystkimi kolegami dyrektorami – mówi Jarosław
J. Fedorowski (na zdjęciu), prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych. I zapowiada
poszerzenie kampanii promocyjno-informacyjnej adresowanej do polskich dyrektorów medycznych i naczelnych pielęgniarek. – Będziemy też starać się mocniej zintegrować środowisko.
Kampania Fedorowskiego ma ruszyć tuż po wakacjach.

Rulkiewicz-Kaczyńska inwestuje w starość
Podczas gdy władze centralne i samorządowe wszelkimi sposobami chcą zaoszczędzić sumy
przeznaczane na pomoc ludziom starym, samotnym i wymagającym opieki, kierowany przez
Annę Rulkiewicz-Kaczyńską (na zdjęciu) LUX MED przyjął odwrotną strategię. Inwestuje
w domy opieki. Właśnie rozbudował prowadzony przez siebie w Konstancinie-Jeziornej (pod
Warszawą) Dom Seniora Tabita. Dzięki rozbudowie ośrodka do dyspozycji pensjonariuszy
oddane zostały 33 nowe pokoje. Trzy piętra nowego skrzydła Tabity zostały przeznaczone na
trzy podstawowe obszary działalności ośrodka: dom seniora, zakład opiekuńczo-leczniczy oraz ośrodek rehabilitacji. – Dzięki zapleczu Grupy LUX MED od ponad 80 lat funkcjonuje Ewangelicki Ośrodek Diakonii Tabita w Konstancinie-Jeziornej – podkreśliła przy tej okazji Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, prezes Grupy LUX MED.
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fot. Archiwum LUX MED

fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Gazeta

Złoty skalpel dla Skarżyńskiego

Akcja Leczymy razem to
nowy pomysł Włodzimierza Gryglewicza (na zdjęciu), prezesa Polpharmy, na
współpracę ze środowiskiem lekarskim. Tytułowe
„leczenie razem” ma polegać na tym, że lekarze nadal normalnym trybem będą leczyć swoich pacjentów, Polpharma natomiast zajmie się leczeniem…
komputerów używanych przez lekarzy.
Polpharma przygotowała swoją akcję we
współpracy ze światowym liderem w produkcji oprogramowania antywirusowego, firmą
Kaspersky Lab Polska. W połowie czerwca
lekarze i farmaceuci z całej Polski otrzymali
roczne licencje na oprogramowanie Kaspersky
Anti-Virus 2010. W ramach akcji do końca
sierpnia przedstawiciele Polpharmy rozprowadzą ponad 6 tysięcy płyt z tym programem
antywirusowym.

fot. Polpharma

Jacek Krajewski (na zdjęciu)
zastąpił Bożenę Janicką na stanowisku prezesa Zarządu Federacji
Porozumienie Zielonogórskie. Janicka odeszła, tłumacząc swą decyzję
przeciążeniem pracą i pogarszającym się stanem zdrowia. Zmiana na stanowisku
prezesa nie oznacza jednak jakościowej zmiany polityki PZ. Krajewski od początku uczestniczy we
wszystkich wydarzeniach związanych z działaniami Porozumienia Zielonogórskiego. Był w gronie założycieli Federacji, pełnił funkcję sekretarza organizacji, a ostatnio wiceprezesa.
Krajewski pochodzi z Dolnego Śląska, gdzie prowadzi praktykę lekarza rodzinnego w Udaninie.

Gryglewicz leczy komputery
lekarzy
fot. Archiwum

Krajewski zastąpił Janicką

Największym akcentem w kampanii
wyborczej dotyczącym ochrony zdrowia
był proces w szybkim trybie wyborczym,
który Bronisław Komorowski (na zdjęciu)
(PO) wytoczył Jarosławowi Kaczyńskiemu (PiS). Podczas wiecu w Lublinie
Kaczyński powiedział, że Komorowski
popiera pomysł prywatyzacji ochrony
zdrowia. Oburzyło to kandydata PO, który stwierdził,
że nigdy i nigdzie takiego pomysłu nie popierał. Jego sztabowcy zapewniali, że PO nie przeprowadziła żadnej prywatyzacji szpitali, a rządowy plan B zakłada jedynie ich komercjalizację, nie oddanie w ręce prywatnych właścicieli.
I – niestety – mieli rację. Rzeczywiście żadnej prywatyzacji nie było. Ze szkodą dla polskiej ochrony zdrowia.

Kierowany przez prof. Jacka Rysza (na zdjęciu) łódzki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny
Szpital Weteranów ma Certyfikat ISO norm 9001:2008.
Uroczystość nadania norm
odbyła się na początku czerwca. Normy ISO
we współczesnym świecie są synonimem najwyższej jakości i potwierdzeniem, że dążenie
do perfekcji w przedsiębiorstwie publicznym
jest realizowane każdego dnia, przez każdego
pracownika, na każdym szczeblu działania. –
Dla nas to również wyzwanie do kontynuacji wysiłków
– mówił Rysz.

Dyrektorze,
zwolniono
cię
z naruszeniem prawa pracy? Warto
iść po swoje i wykorzystać precedensowy wyrok, który zapadł
w sprawie Aleksandra Niedzielskiego (na zdjęciu), byłego dyrektora
szpitala w Kłodzku. Zwolniono go w ubiegłym roku ze
stanowiska i pracy z naruszeniem prawa i mimo protestów załogi (przede wszystkim pielęgniarek i salowych). W obronie dyrektora pracownicy pikietowali
lecznicę.
Niedzielski nie dał za wygraną – sprawę oddał do
sądu. Ten w marcu nakazał przywrócenie go do pracy.
Do rzeczywistego powrotu na stanowisko dyrektora
nie dopuścił organ założycielski, ale w zamian zaproponował Niedzielskiemu gigantyczną jak na polską
ochronę zdrowia odprawę 153 tys. zł. Propozycja
została przyjęta, ugodę zawarto.

fot. Szymon Laszewski/Fotorzepa/Parkiet

Kosmetyki Adamedu
Adamed, jeden z największych polskich producentów
leków, będzie dorabiał na
kosmetykach. Właśnie opracował nową linię innowacyjnych
dermokosmetyków, o nazwie
Inside. Wprowadzić je ma na rynek utworzony
w ubiegłym roku nowy dział firmy, Consumer
Healthcare, prócz kosmetyków odpowiedzialny
za leki OTC. Adamed to firma rodzinna: opiekę
nad linią kosmetyków powierzono kobiecie,
współwłaścicielce i żonie prezesa Małgorzacie
Adamkiewicz (na zdjęciu). – Wierzymy, że nasze
bogate doświadczenie w dziedzinie medycyny to klucz do
osiągnięcia sukcesu na rynku dermokosmetyków – mówi
Małgorzata Adamkiewicz.
Markę Inside tworzą obecnie trzy linie produktowe: Prebiotyne – do skóry trądzikowej,
oraz przeciwzmarszczkowe serie Synactive 30+
i Synactive 40+.

Toczyski prezesem Infarmy
Jerzy Toczyski (na zdjęciu), prezes GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, został prezesem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Zajął miejsce ustępującego Jerzego Garlickiego (AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.). Kadencja Toczyskiego
zakończy się w 2012 r. Funkcję wiceprezesa objął Peter Koetsier (Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.), a skarbnika Donald Bellamy (Novartis Poland Sp. z o.o.). – Chcę koncentrować
się na tworzeniu atmosfery do dialogu, dzięki której wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia będą mogli
współpracować nad tworzeniem rozwiązań pozwalających na zwiększenie dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych
i skutecznych terapii – mówił tuż po wyborach Toczyski.
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fot. GlaxoSmithKline

fot. Pawel Koziol/Agencja Gazeta

Precedens Niedzielskiego

fot. Archiwum Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w Łodzi

Rysz ma ISO
fot. Wojciech Olkusnik / Agencja Gazeta

Zdrowie wyborcze Komorowskiego

