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SZANOWNI CZYTELNICY „MENEDŻERA ZDROWIA”!
„Menedżer Zdrowia” jest najbardziej opiniodawczym czasopismem środowiska odpowiadającego za organizowanie ochrony zdrowia w naszym kraju i zarządzanie tym sektorem.
Jako nowo wybrany przewodniczący Rady Programowej pragnę zapewnić wszystkich czytelników i sympatyków, że wspólnie z wydawcą oraz kolegium redakcyjnym będziemy
dążyć to tego, aby Wasz głos był zawsze słyszalny dla pozostałych interesariuszy systemu
ochrony zdrowia. Będziemy dbać o przedstawianie gorących wiadomości wraz z Waszymi komentarzami w cieszącym się bardzo dużą popularnością newsletterze TOP 10
„Menedżera Zdrowia” oraz na łamach wydania drukowanego. Będziemy prezentować
aktualności dotyczące naszego środowiska, zamieszczać wywiady z interesującymi osobowościami, wysokiej jakości raporty oraz artykuły wzbudzające dyskusje i polemiki. Nie zabraknie też świetnych
konferencji pod naszym patronatem. Nie zapomnimy o sprawach ważnych dla menedżerów ochrony zdrowia,
takich jak innowacje, infrastruktura, ubezpieczenia czy finansowanie. Czasopismo jest cenione także ze względu
na wysokiej jakości zdjęcia i materiały graficzne – doświadczenie jego wydawcy, czyli Wydawnictwa Termedia,
gwarantuje utrzymanie najwyższej jakości również w tym obszarze.
Pragnę zapowiedzieć nowy konkurs o Złote Pióro „Menedżera Zdrowia”, w którym jurorami będą czytelnicy. Wyniki
ogłosimy podczas gali „Sukces Roku”. W najbliższym czasie przeprowadzimy ankietę wśród czytelników w celu
zebrania rekomendacji dotyczących kształtu i zawartości czasopisma.
Nasze łamy są dla Was otwarte, zapraszam menedżerów zainteresowanych publikowaniem do kontaktu z redakcją.
Zamierzam dołożyć wszelkich starań, aby czasopismo „Menedżer Zdrowia” spełniało najwyższe standardy redakcyjne, a pod względem programowym jak najpełniej odpowiadało Waszym oczekiwaniom.
Z wyrazami uszanowania,
Jarosław J. Fedorowski,
przewodniczący Rady Programowej

Podczas uroczystości obchodów XII Ogólnopolskiego Dnia
Aptekarza prezes NRA Grzegorz Kucharewicz (na zdjęciu) przypomniał o postulatach samorządu, które mają na celu przeciwdziałanie koncentracji aptek. Tomasz Latos, przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia z ramienia PiS podkreślił, że jego
ugrupowanie popiera ten kierunek działań. I doczekał się ostrej
riposty Igora Radziewicza-Winnickiego, wiceministra zdrowia.
– Dobrze, że aptekarze alarmują, kiedy sieci apteczne nie są jeszcze duże.
Deklarujemy obronę drobnych aptek i popieramy hasło „apteka dla aptekarza”,
co znajduje odzwierciedlenie w naszym programie – mówił Latos.
– Mam nadzieję, że przynależność korporacyjna nie jest tożsama z posiadaniem
legitymacji Prawa i Sprawiedliwości – odpowiedział Igor Radziewicz-Winnicki,
podnosząc, że jeśli prezes Kucharewicz znajdzie się na jego miejscu, z pewnością spojrzy z innej perspektywy na postulaty aptekarzy.
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Shkreli podnosi cenę o 5,5 tys. procent
Martin Shkreli, amerykański biznesmen albańskiego pochodzenia, kupił w sierpniu prawa do leku Daraprim, po czym
podniósł jego cenę z 13,5 do 750 dolarów za tabletkę. Prezes
Turing Pharmaceuticals odpowiada na oburzenie części amerykańskiej opinii publicznej, że „lek i tak był rzadko używany”. Daraprim jest stosowany w toksoplazmozie, czyli chorobie pasożytniczej. Narażone są na nią osoby z osłabioną odpornością: chorujący
na AIDS, pacjenci po przeszczepach i walczący z nowotworami.
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Jaśkowiak i Michalczewski
pobiją się
dla kardiochirurgii
Fot. PAP/Piotr Wittman
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Dzień Aptekarza z polityką w tle

14 listopada w Poznaniu kibice boksu
będą mieli okazję
obejrzeć nietypowe
starcie pięściarskie
podczas gali Biznes
Boxing Polska. Na ringu staną Jacek
Jaśkowiak i wieloletni mistrz świata
kilku federacji w wadze półciężkiej,
Dariusz „Tygrys” Michalczewski (na
zdjęciu).
Oprócz prezydenta Poznania i byłego mistrza świata w walkach weźmie udział jeszcze kilkanaście osób
– pracowników poznańskich firm
i instytucji. Każdy zawodnik podczas
ośmiotygodniowego treningu zbiera
pieniądze na Stowarzyszenie „Nasze
Serce”, którego głównym celem jest
wspieranie Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej UM w Poznaniu.
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14 września na warszawskim Wilanowie otwarto American
Clinic Warsaw. W tej placówce pacjentami opiekuje się wykwalifikowany personel biegle władający językiem angielskim. Swoją ofertę ACW kieruje przede wszystkim do obcokrajowców, ale nie ogranicza się do nich – równie mile widziani są pacjenci z Polski. Celem przychodni jest zapewnienie najwyższych standardów opieki medycznej opartych na amerykańskim
know-how – klinika powstała we współpracy z Chicago University of Medicine
oraz Polish-American Medical Society w Chicago.
– Coraz większa liczba pacjentów zagranicznych zgłaszających się do szpitala
w Wilanowie dała nam do myślenia. Stwierdziliśmy, że warto stworzyć dla nich
miejsce, w którym będą mogli swobodnie komunikować się z personelem medycznym – mówi Tucson Dunn, dyrektor placówki.

Prezydent Andrzej Duda wręczył oficjalne nominacje czterem nowym profesorom medycyny. Wśród nich znalazł się
Wiesław Bryl (na zdjęciu), współpracujący od lat z Wydawnictwem Termedia. Profesor na co dzień pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Jest przewodniczącym poznańskiego oddziału Towarzystwa Internistów Polskich.
Nominacje profesorskie otrzymali także Stanisław Molski (Szpital Eskulap –
Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku), Dariusz Szurlej (Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach) i Teresa Wierzba-Bobrowicz (Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).
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MARCINIAK NOWYM
DYREKTOREM CSIOZ
Centrum Systemów Informa
cyjnych Ochrony Zdrowia ma
nowego dyrektora, został nim
Damian Marciniak. Stoją przed
nim ogromne wyzwania i być
może problemy z wprowadze
niem w wyznaczonym terminie
e-recepty, e-zlecenia, e-skierowania, elektronicznej dokumentacji medycznej. Jak poinformowała portal naTemat Katarzyna
Maćkowska z CSIOZ, poprzedni
dyrektor Marcin Kędzierski podał
się do dymisji. – Była to decyzja dyrektora. Jej powodem były
względy osobiste – mówi Maćkowska.

LEKARZE NAJLEPIEJ
ZARABIAJĄCĄ
GRUPĄ ZAWODOWĄ
Diagnoza Społeczna prezentuje
listę pięćdziesięciu najlepiej zarabiających grup zawodowych.
Na czele są lekarze. Kto wybrał
ten zawód – wygrał. Kto wybrał
zawód prawnika – przegrał. Lekarze zarabiają średnio 5,5 tys. zł
na rękę – niemal o 1000 zł więcej niż w 2011 r. – i są na szczycie listy zarobkowej obejmującej
50 zawodów, które autorzy Diagnozy Społecznej wzięli pod lupę.

Grzesiowski o zagrożeniach medycznych
spowodowanych przez imigrantów
Fala imigracji to duże ryzyko zawleczenia chorób zakaźnych
do Europy. – Tak liczna fala uchodźców to potencjalnie poważne zagrożenie zdrowotne dla każdego kraju – alarmuje
Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. – Do Polski może zostać zawleczona odra, polio, wirusowe zapalenie wątroby typu A, gruźlica, a nawet dur brzuszny.
Wielkie migracje ludzi w przeszłości często prowadziły do epidemii – dodaje.
Co zatem robić? Osoby przybywające z objawami chorób zakaźnych należy badać, szybko diagnozować, a chorych izolować i leczyć.

Chagnaud bierze Polpharmę
Fot. Materiały prasowe
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Nowi profesorowie medycyny
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Tucson Dunn dyrektorem American Clinic Warsaw

Maurice Chagnaud objął stanowisko prezesa Polpharmy,
największej polskiej firmy farmaceutycznej. Jego główne zadania to przyspieszenie rozwoju firmy i osiągnięcie pozycji
lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, krajach byłego Związku Radzieckiego i w Azji Centralnej.
Chagnaud ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zakresie leków generycznych, OTC oraz leków biopodobnych, zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Pracował m.in. dla Merck Generics i Teva.
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