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Soœnierz oskar¿ony

Miller prezesem

Przed S¹dem Okrêgowym w Katowicach rozpocz¹³ siê proces by³ego dyrektora Œl¹skiej Regionalnej
Kasy Chorych, Andrzeja
Soœnierza (na zdjêciu). Prokuratura zarzuca mu niegospodarnoœæ na kwotê ponad
3 mln z³. Soœnierz nie przyznaje siê do winy, a po rozprawie stwierdzi³, ¿e czuje
siê, jakby uczestniczy³ w tragifarsie. Prokuratura Okrêgowa w Katowicach zarzuci³a
Soœnierzowi zaniechanie
poszukiwania reklamodawców, chêtnych do og³aszania
siê na wprowadzonych przez Kasê chipowych kartach
ubezpieczenia zdrowotnego. W ten sposób Kasa mia³a
straciæ co najmniej 3,2 mln z³. Obroñca Soœnierza uwa¿a, ¿e proces w ogóle nie powinien siê rozpocz¹æ, bo nie
dosz³o do przestêpstwa. Soœnierz argumentuje, ¿e zgodnie z prawem, kasy chorych nie mog³y prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¹ by³aby sprzeda¿ powierzchni reklamowej. Dlatego Kasa odst¹pi³a tê powierzchniê
dostawcy kart, firmie Computerland – w zamian kupuj¹c karty taniej. Wed³ug Soœnierza, Kasa nie tylko nie
straci³a na tym, ale jeszcze zaoszczêdzi³a ok. 5,5 mln z³.

Nowym prezesem NFZ
zosta³ by³y wicewojewoda
krakowski, Jerzy Miller (na
zdjêciu). Jerzy Miller ma 52
lata, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Pod koniec lat 90.
by³ wicewojewod¹ krakowskim, a potem sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W zesz³ym roku sta³ na
czele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kleszczewski uratowany
Ugod¹ zakoñczy³ siê spór zwi¹zkowców z zarz¹dem
Polskiego Holdingu Farmaceutycznego (PHF). Przypomnijmy: minister skarbu zdecydowa³ o utworzeniu
PHF. Do holdingu wesz³y Polfa Pabianice, Polfa
Warszawa, a potem do³¹czy³a Polfa Tarchomin. Prezes
tej ostatniej, a zarazem nowo mianowany szef PHF,
Andrzej Kleszczewski, sta³ siê katalizatorem ostrego
sporu. Zwi¹zkowcy za¿¹dali od ministra skarbu jego
odwo³ania. Jako argumenty wytaczali fatalne wyniki finansowe Polfy Tarchomin z czasów prezesury Kleszczewskiego oraz krytyczne raporty NIK na jego temat.
Konflikt grozi³ parali¿em firmy. Do eskalacji protestu
nie dosz³o, bo prezes dogada³ siê ze zwi¹zkowcami.
Podpisa³ z nimi porozumienie o zasadach wspó³pracy,
które de facto jest dla niego votum zaufania. Z kolei
zwi¹zkowcy chc¹ siê skupiæ na opracowaniu systemu
przyznawania akcji i ich zbywania. Porozumienie zak³ada opracowanie zasad konwersji akcji spó³ek z holdingu na akcje PHF i podjêcie negocjacji w sprawie
podpisania umowy spo³ecznej. Zarz¹d zobowi¹za³ siê
te¿, ¿e wczeœniej nie bêdzie zmian w zak³adowych
uk³adach zbiorowych pracy.
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Nowy dyrektor Pfizer Polska
Raj Airey (na zdjêciu) obj¹³ stanowisko dyrektora generalnego
i prezesa Zarz¹du firmy Pfizer Polska. Zast¹pi³ on Ceesa J. Heimana,
który sprawowa³ tê funkcjê przez
ostatnie 4 lata i obj¹³ stanowisko dyrektora generalnego Pfizer Belgia.
Raj Airey wychowa³ siê w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyska³ dyplom
Goldsmith College w dziedzinie chemii i biologii oraz ukoñczy³ podyplomowe studia w zakresie marketingu. Przed rozpoczêciem zawodowej kariery
w firmie Pfizer, Raj Airey prowadzi³ w³asn¹ firmê, zajmuj¹c¹ siê tzw. trekkingiem (turystyka piesza) w Himalajach.
Raj Airey rozpocz¹³ karierê zawodow¹ w firmie Pfizer
w Wielkiej Brytanii w roku 1989 i w kolejnych latach
awansowa³ w hierarchii firmy, zajmuj¹c stanowiska w dzia³ach marketingu i sprzeda¿y. W latach 1993–1996 Raj
Airey pracowa³ na stanowiskach mened¿erskich w centrali
firmy Pfizer na region Europy Œrodkowowschodniej, zajmuj¹c siê systemami szkoleniowymi i rozwojem sieci
przedstawicieli medycznych firmy.

Rząd pod sąd?
W³odzimierz Kubiak (na zdjêciu),
wraz z Zarz¹dem Stowarzyszenia
Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych
w Polsce (SPFFwP), spotka³ siê
z przedstawicielami rz¹du. Spotkanie
mia³o s³u¿yæ wyjaœnieniu zarzutów
o rzekomo nielegalnie pobierane mar¿e przez firmy importuj¹ce leki do Polski w latach 2000–2001. Minister
Jerzy Hausner proponowa³ ugodê, w efekcie której firmy mia³yby przekazaæ darowizny na rzecz NFZ. Z kolei
przedstawiciele SPFFwP chcieli, by rz¹d uzna³ ich niewinnoœæ, a ocen¹ sporu zajê³y siê grupy ekspertów. Jerzy
Hausner liczy³ jednak na bezwarunkow¹ kapitulacjê
i zawarcie ugody na warunkach rz¹dowych. Podczas
spotkania nie dosz³o do zbli¿enia stanowisk stron.

Prezes STOMOZ

Leki w skarpetach

Marek Wójtowicz zosta³ ponownie wybrany prezesem Stowarzyszenia Mened¿erów Opieki Zdrowotnej.
Oprócz Wójtowicza w sk³ad nowego Zarz¹du weszli:
Janusz At³achowicz, Jan Czeczot, Jaros³aw Kozera,
Zofia Orzechowska i Danuta Tarka. Podczas obrad
wybrano równie¿ nowe zespo³y: Komisji Rewizyjnej,
której w nowej kadencji bêdzie przewodniczyæ Lech
Nowakowski (Oddzia³ Centralny) oraz S¹du Kole¿eñskiego, gdzie przewodnicz¹c¹ zosta³a Liliana Mazur-Szymañska. Podczas obrad podjêto tak¿e decyzjê
o zmianach w statucie Stowarzyszenia. W najbli¿szym
wydaniu Mened¿era Zdrowia zamieœcimy rozmowê
z Markiem Wójtowiczem.

Jacek Szwajcowski
(na
zdjêciu) i Zbigniew Molenda obejm¹ odpowiednio po 30 i 15 proc.
z 4,4 mln z³ kapita³u Zak³adów
Przemys³u Dziewiarskiego Wola
w Zduñskiej Woli (producent skarpet i rajstop). W ten sposób przejd¹ pod kontrolê dwóch wspó³w³aœcicieli Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Jest to prywatna inwestycja
wspó³w³aœcicieli PGF (nowy podmiot Wota sp. z o.o. utworzono w sierpniu). 55 proc. akcji
pozostanie w rêkach Zarz¹du, drobnych udzia³owców i pracowników. Do spó³ki wesz³o blisko 90 proc. za³ogi. Do sfinalizowania transakcji potrzebna jest jeszcze zgoda MSP.

(I.A. Raszke-Rostkowska)

Ekspansja LuxMedu
Na pocz¹tku wrzeœnia otwarto w Poznaniu now¹ klinikê
LuxMed. Przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej LuxMedu, dr n. med.
Wojciech Paw³owski, (na zdjêciu)
otwieraj¹c now¹ klinikê stwierdzi³, ¿e to kolejny
krok przekszta³ceñ zmierzaj¹cych do nadania
firmie charakteru ogólnopolskiego. Niemal jednoczeœnie Radio RMF-FM poinformowa³o, ¿e
LuxMed zatrudnia na eksponowanych stanowiskach dyrektorów klinik, ¿ony premiera Marka
Belki, S³awomira Cytryckiego, szefa Kancelarii
Premiera oraz ¿onê Jacka Bartkiewicza, prezesa
BG¯ (a ostatnio przewodnicz¹cego Rady PKN
Orlen). Nie widzi w tym nic dziwnego prezes
LuxMedu, Marcin Halicki, który w wypowiedzi dla krakowskiej rozg³oœni stwierdzi³: – My
bardzo cenimy fachowoœæ tych pañ, które faktycznie
wykonuj¹ swoj¹ pracê od rana do wieczora. S¹
w tych jednostkach, zarz¹dzaj¹ tymi jednostkami
i wykonuj¹ to dla nas wzorowo.

Nowy w Scheringu
Dr Ives Furet zosta³ nowym dyrektorem generalnym polskiego oddzia³u Schering AG. Dr Furet studiowa³ w Bernie, gdzie uzyska³ tytu³
magistra farmacji. W 1992 r. obroni³ doktorat w dziedzinie farmakologii
na uniwersytecie w Genewie. Dotychczas pe³ni³ funkcjê dyrektora marketingu w Schering AG w Berlinie.

Prezydent podpisa³
Od 1 paŸdziernika obowi¹zuje nowa ustawa o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Aleksander Kwaœniewski podpisa³ ustawê, uchwalon¹ przez
Sejm 28 sierpnia. Prace nad ni¹ rozpoczê³y siê w styczniu tego
roku. Nad projektem pracowali kolejni ministrowie zdrowia,
Leszek Sikorski, Wojciech Rudnicki, Marian Czakañski i Marek
Balicki oraz wicepremier Jerzy Hausner. Po naniesieniu poprawek ustawê
przyjê³a Sejmowa Komisja Zdrowia, uchwali³ j¹ potem Sejm i Senat. Ustawa
rewolucyjnych zmian systemowych nie wprowadza, jednak minister zdrowia
Marek Balicki uzna³, ¿e jest ona pierwszym krokiem w kierunku porz¹dkowania sytuacji w ochronie zdrowia. Ustawa nie likwiduje NFZ, ale zwiêksza
kompetencje oddzia³ów wojewódzkich. Ustawa nie zmienia zasad refundacji
leków. W pierwotnym projekcie zawarto zapisy umo¿liwiaj¹ce ministrowi
zdrowia wpisanie na listê leków refundowanych œrodków antykoncepcyjnych.
Senat chcia³ te przepisy jeszcze doprecyzowaæ, w³¹czaj¹c œrodki antykoncepcyjne do zakresu leków uzupe³niaj¹cych. W ostatecznym g³osowaniu jednak
propozycja refundowania œrodków antykoncepcyjnych zosta³a przez Sejm odrzucona. W ustawie nie znalaz³y siê te¿ ¿adne zapisy precyzuj¹ce sposób tworzenia list leków refundowanych, mimo ¿e od dawna wskazuje siê na brak
przejrzystych zasad i kryteriów kwalifikowania leków do tych wykazów. Zabrak³o te¿ w ustawie próby zwiêkszenia œrodków na ochronê zdrowia i znalezienia dodatkowych Ÿróde³ jej finansowania. W sumie nowa ustawa zawiera
w wiêkszoœci stare przepisy, jedynie je uœciœlaj¹c. Poprawia te¿ b³êdy, wskazane przez Trybuna³ Konstytucyjny.

Ukaza³ siê wywiad-rzeka z prof. Witoldem Ru¿y³³o. Profesor Ru¿y³³o jest
uznanym w œwiecie kardiologiem, w Polsce by³ pionierem we wprowadzaniu
do praktyki klinicznej najnowszych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Z wydanej przez Termedia ksi¹¿ki mo¿na dowiedzieæ siê, jak rodzi³a siê
kardiologia interwencyjna nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie.
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