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Kto na miejsce Kopacz

fot. Materiały prasowe

Bukiel obchodził
dwudziestkę
– Zaczynamy kolejne dwudziestolecie istnienia. Rozpoczniemy od protestów przeciw karaniu lekarzy za wypisanie zbyt drogich zdaniem NFZ leków. Nie wykluczamy
najostrzejszych form – mówił serwisowi
termedia.pl Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, podczas obchodów XX rocznicy założenia związku.
– Podtrzymuję poprzednie deklaracje, że najlepiej by było,
gdyby nasz związek mógł przestać istnieć – mówił Bukiel.
– Jednak musi istnieć, bo ze strony urzędów nasze środowisko
atakowane jest absurdalnymi przepisami, utrudniającymi lub
wręcz uniemożliwiającymi normalne wykonywanie zawodu
lekarza. Ostatnim przykładem są wysokie kary nakładane na
lekarzy za błędy w interpretacji przepisów – mówił Bukiel
podczas obchodów XX-lecia OZZL w Warszawie, w siedzibie BCC.

Woroszylska-Sapieha stawia
na Rzeszów
Światowe koncerny farmaceutyczne otwierają u nas
nie tylko centra badań klinicznych, lecz także fabryki. W Polsce zamierza inwestować między innymi Sanofi-Aventis.
Koncern farmaceutyczny chce przenieść do swojej fabryki w Rzeszowie produkcję kolejnych leków – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.
– W tym roku chcemy przeznaczyć kolejne
10 mln zł na otwarcie nowej linii produkcyjnej, tak aby
w przyszłym roku wytwarzać już nie 37 mln, ale
ponad 40 mln opakowań leków rocznie – mówi
„Dziennikowi” Marynika Woroszylska-Sapieha, dyrektor generalny grupy w Polsce.

Fedorowski prowadzi
lekarzy do Brukseli

fot. Archiwum

Powstała Polska Federacja
Szpitali. Jej pierwszym prezesem
został Jarosław J. Fedorowski,
profesor Akademii Leona Koźmińskiego, prezes elekt Polskiej
Federacji Szpitali, koordynator z ramienia European
Hospital and Healthcare Federation z siedzibą
w Brukseli. Oprócz niego w zarządzie znaleźli się:
Zdzisław Białowąs (Rzeszów), Janusz Boniecki
(Tczew), Jacek Domejko (Świdnica), Emilia Konieczyńska (Świecie) i Bożena Woźniak (Łódź).
Federacja ma działać jako organizacja pracodawców. Będzie także członkiem Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia (HOPE) z siedzibą w Brukseli, która skupia federacje szpitali
poszczególnych krajów członkowskich i reprezentuje ok. 80% łóżek szpitalnych w UE. Do tej
pory Polska – jako jedyny kraj UE – nie ma w niej
reprezentacji, mimo że zaproszenie wystosowano
już 6 lat temu.

Glinka wchłonął Warszawę
Kierowana przez Jacka Glinkę Polpharma zapłaci za warszawską Polfę Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu prawie 1 mld zł. Po jej przejęciu stanie się na polskim rynku prawdziwym gigantem, pod względem przychodów i sprzedaży wyprzedzającym takie światowe
koncerny, jak GSK, Pfizer, Novartis czy Sanofi-Aventis.
Warszawska Polfa sprzedaje ponad 140 różnych leków, m.in. przeciwalergiczny Allertec. Zatrudnia ponad 1,4 tys. pracowników, w zeszłym roku jej przychody sięgnęły 364 mln zł. Spółka zarobiła na czysto 45 mln zł.
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fot. Archiwum

fot. Wojciech Olkuśnik/Agencja Gazeta

Bartosz Arłukowicz, Jerzy Miller, Maciej Piróg i Jakub Szulc – to w kolejności
alfabetycznej kandydaci do objęcia stanowiska ministra zdrowia po Ewie Kopacz,
która ma zostać marszałkiem sejmu. Bartosz Arłukowicz, początkowo przedstawiany jako pewniak, to poseł PO, lekarz pediatra. Jego przeciwnicy zarzucają mu, że dwa miesiące przed wyborami
przeszedł do Platformy z SLD. Stąd brak zaplecza politycznego. Pojawiły się zatem kontrkandydatury. Pierwsza to
Jerzy Miller, były szef NFZ, w rządzie Donalda Tuska minister administracji i spraw wewnętrznych. Druga to Maciej
Piróg, doradca prezydenta ds. zdrowia, dyrektor Centrum
Zdrowia Dziecka.
Do czasu powołania nowego ministra resortem kieruje Ewa
Kopacz. Jeśli rzeczywiście na początku listopada zostanie marszałkiem sejmu, na czas do powołania nowego ministra jej
obowiązki ma przejąć obecny wiceminister zdrowia Jakub
Szulc. On także ma szansę na objęcie najważniejszego stanowiska na Miodowej.

listopad 8/2011

Marcin Szulwiński, prezes
grupy Nowy Szpital, zarzuca dyrektorowi lubuskiego oddziału
NFZ nadużycie uprawnień. Chodzi o konkursy na ratownictwo
medyczne w powiecie krośnieńskim. Zdaniem
szpitalnej spółki konkursy zostały rozstrzygnięte niezgodnie z prawem. Sprawę bada prokuratura.
Spór między grupą Nowy Szpital a lubuskim
oddziałem NFZ trwa od kilku miesięcy. Poszło
o konkurs na ratownictwo medyczne w powiecie
krośnieńskim. Dotychczas w nagłych wypadkach
do chorych wyjeżdżały karetki szpitala w Krośnie
Odrzańskim, który przejęła prywatna spółka Nowy
Szpital. Tym razem konkurs wygrał NZOZ Pogotowie Żarskie.

fot. Materiały prasowe

Wojciechowski zajmie się
finansami Medicovera
Piotr Wojciechowski objął stanowisko
członka zarządu i dyrektora finansowego
Medicover Sp. z o.o. Kariera zawodowa Piotra Wojciechowskiego obejmuje kilkanaście
lat pracy na stanowiskach zarządczych
w działach finansowych dużych międzynarodowych korporacji, w tym przede wszystkim Credit Suisse First Boston oraz
Shell Polska, gdzie przez ostatnie lata pełnił funkcję dyrektora
finansowego.
– Przed rynkiem okres ogromnych szans i wyzwań biznesowych,
regulacyjnych, finansowych i technologicznych. Mam nadzieję, że dzięki wykorzystaniu moich wieloletnich doświadczeń z globalnych korporacji będę w stanie wesprzeć Zarząd firmy w wykorzystaniu tych
szans – mówi Piotr Wojciechowski.
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Obermeyer odwołany
Ze Szpitala Praskiego odchodzi dyrektor Paweł Obermeyer –
ratusz przyjął jego dymisję. Lecznica miała coraz większe długi
i przerost zatrudnienia.
Jakie są przyczyny dymisji
Obermeyera? – Narastające straty, wzrost kosztów
wyższy niż przychody, co groziło całkowitą utratą płynności
finansowej – wyjaśnia Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor
miejskiego biura polityki zdrowotnej. Do czasu wyłonienia w konkursie nowego dyrektora placówką ma
kierować Halina Depcik z jego biura.

Warzocha bierze
Ursynów
Nowym dyrektorem Centrum Onkologii w Warszawie został prof. Krzysztof
Warzocha. Poprzedniego dyrektora, prof. Macieja Krzakowskiego, odwołano ze stanowiska w lipcu. Powodem były zbyt
długie kolejki pacjentów w przychodni. Od tej
pory jego obowiązki wykonywał prof. Marian
Reinfuss – dyrektor CO w Krakowie. Profesor
Warzocha pełnił dotychczas funkcję dyrektora
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

menedżer zdrowia
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fot. Magda Starowieyska/Fotorzepa

Szulwiński idzie
na wojnę z NFZ

fot. Krzysztof Szatkowski/Agencja Gazeta

Wiesław Kiełbasiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ, został
odwołany ze stanowiska. – W ocenie prezesa dyrektor popełniał błędy w zarządzaniu
finansami oddziału. Współpraca Wiesława
Kiełbasińskiego z prezesem także nie układała się najlepiej – przyznał Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ. Wydaje się, że decyzja o odwołaniu dyrektora dojrzewała już od dawna. Już
w ubiegłym roku Jacek Paszkiewicz zwrócił się o opinię w tej
sprawie do rady Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ.
Ostatecznie zakończył się natomiast proces wyłaniania
szefa wielkopolskiego oddziału funduszu. NFZ potwierdził wybór na to stanowisko Karola Chojnackiego. O tym,
że jest on niemal pewnym kandydatem, informowaliśmy
w poprzednim numerze „Menedżera Zdrowia”.

O 1,7 mln zł miesięcznie rośnie
zadłużenie szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Jest on
już zadłużony na 103 mln zł.
Urszula Łapińska, która właśnie
wygrała konkurs na stanowisko dyrektora, planuje,
że za 2–3 lata straty nie będą rosnąć. Spłata zadłużenia potrwa jednak jeszcze wiele lat.
Obecnie w szpitalu zatrudnionych jest 1200 osób.
Placówka ma 670 łóżek. W ramach oszczędności
przeprowadzane są zwolnienia grupowe. Odchodzi
188 osób. Odprawy będą kosztować ok. 2 mln zł.

fot. Jacek Lagowski/Agencja Gazeta

Na kłopoty Łapińska

fot. Agnieszka Wocal/Agencja Gazeta

fot . Marcin Onufryjuk/Agencja Gazeta

Paszkiewicz wyrzucił
Kiełbasińskiego

