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Nowe wyzwania Kubiaka

Nowy zarz¹d

W³odzimierz Kubiak awansowa³
w strukturze korporacji Johnson &
Johnson na stanowisko Vice President,
Worldwide Access Programs, Virology
i bêdzie odpowiedzialny za przygotowanie strategii dzia³añ w dziedzinie wirusologii. – W ramach zmian przeprowadzanych w firmie bêdê siê zajmowa³ programem
farmaceutycznym zwi¹zanym z lekami na AIDS. Jest to specjalny program korporacji, skierowany do krajów o najwiêkszej liczbie cierpi¹cych
z powodu AIDS – powiedzia³ Kubiak, dotychczasowy szef Janssen-Cilag Polska. To pierwszy Polak, który zosta³ mianowany na tak
wysokie stanowisko w korporacji. Awans poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ czêstych podró¿y do pañstw Azji, Pacyfiku, Ameryki £aciñskiej, Afryki i Stanów Zjednoczonych. Nowy szef bêdzie koordynowa³ program ze swojego rodzinnego miasta – Poznania. Ju¿
wkrótce wybiera siê w pierwsz¹ podró¿ do Afryki.

16 czerwca odbêd¹ siê
wybory nowego Zarz¹du
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych
w
Polsce
(SPFFwP).
W zwi¹zku z awansem korporacyjnym, z kandydowania
na szefa SPFFwP zrezygnowa³ W³odzimierz Kubiak. SPFFwP zrzesza 44 zagranicznych producentów farmaceutycznych dzia³aj¹cych w naszym
kraju. Od powstania w 1993 r. Stowarzyszenie wypracowa³o sobie siln¹ i solidn¹ pozycjê w œrodowisku zarówno farmaceutycznym, jak i medycznym.
Stowarzyszenie stara siê pozytywnie wp³ywaæ na
tworzenie systemowych rozwi¹zañ problemów
zwi¹zanych z polityk¹ lekow¹, które s¹ najbli¿sze
rozwi¹zaniom obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej.
We wspó³pracy z przedstawicielami rz¹du oraz innymi stowarzyszeniami farmaceutycznymi uczestniczy w dyskusji na temat regulacji wp³ywaj¹cych na
dzia³alnoœæ przemys³u farmaceutycznego w Polsce.
Z inicjatywy Stowarzyszenia powsta³ Kodeks farmaceutycznej etyki marketingowej leków wydawanych wy³¹cznie z przepisu lekarza, który w 1997 r. zosta³
przyjêty przez wszystkie izby gospodarcze sektora
farmaceutycznego w Polsce. SPFFwP jest aktywnym cz³onkiem Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ Producentów Farmaceutycznych IFPMA
z siedzib¹ w Genewie oraz cz³onkiem Europejskiej
Federacji Stowarzyszeñ Przemys³u Farmaceutycznego EFPIA z siedzib¹ w Brukseli.
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Soœnierz niewinny
– Podejrzewam, ¿e na prokuraturê
naciska³a tzw. grupa hakowa i Mariusz £apiñski, minister zdrowia
w rz¹dzie Leszka Millera. Gdyby
w czasie œledztwa powo³ano bieg³ego, tego procesu by w ogóle nie by³o – twierdzi Andrzej Soœnierz, by³y dyrektor
Œl¹skiej Kasy Chorych. Wszystko wskazuje, ¿e w procesie
Andrzeja Soœnierza prokuratura poniesie klêskê. Œledztwo
rozpoczêto jesieni¹ 2001 r. po doniesieniu Micha³a ¯emojdy,
prezesa Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych. Twierdzi³ on, ¿e Soœnierz przekroczy³ swoje uprawnienia, podpisuj¹c umowê o wprowadzeniu kart chipowych, które zast¹pi³y
ksi¹¿eczki zdrowia. Naczelny S¹d Administracyjny kilka miesiêcy póŸniej uzna³ jednak, ¿e Soœnierz dzia³a³ legalnie, i prokuratura musia³a umorzyæ œledztwo. Postawi³a mu natomiast
inny zarzut – niegospodarnoœci na ponad 3,7 mln z³. Obecnie
jednak prokuratorzy spodziewaj¹ siê, ¿e i w tej sprawie mo¿e
zapaœæ wyrok uniewinniaj¹cy.

Witaminy na wiosnê

Micha³owi ¯emojdzie, by³emu prezesowi Urzêdu Nadzoru
Ubezpieczeñ Zdrowotnych, opolscy œledczy postawili zarzut prania brudnych pieniêdzy przy okazji ubezpieczania Elektrowni
Opole. W tej samej aferze zarzuty postawiono m.in. mê¿owi
Aleksandry Jakubowskiej.

fot. Piotr Waniorek

Nowy w resorcie
Po ponadpó³rocznym wakacie na stanowisku rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia Marek Balicki powo³a³ na
to stanowisko Jana Bondara. Bli¿ej nieznany w œrodowisku, jest autorem relacji
z forum dyskusyjnego klubu SLD na
stronach internetowych trybuny parlamentarnej.
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fot. Archiwum

Pracz ¯emojda

– Nasze badania wykaza³y,
¿e zestawy witamin i minera³ów
nale¿¹ do najbardziej popularnych leków wspomagaj¹cych
kondycjê, samopoczucie i sprawnoœæ, dostêpnych bez recepty
(tzw. OTC) w Polsce – stwierdzi³a Ma³gorzata Kiljañska,
szef dzia³u Medical agencji badawczo-doradczej Kinoulty Research. Zestawy witamin kupuje ponad po³owa
(52 proc.) Polaków – prawie 2/3 (62 proc.) kobiet
i mniej ni¿ po³owa (42 proc.) mê¿czyzn. S¹ to g³ównie
osoby z najbardziej aktywnego przedzia³u wiekowego
18–44 lata. Im starsi, tym rzadziej Polacy siêgaj¹ po tego rodzaju preparaty. Kupuj¹ je g³ównie osoby w dobrej sytuacji materialnej oraz z wy¿szym poziomem
wykszta³cenia. Siêga po nie ponad po³owa osób, które
oceniaj¹ sw¹ sytuacjê materialn¹ jako dobr¹ (57 proc.)
lub œredni¹ (55 proc.), i tylko 38 proc. osób, które
twierdz¹, ¿e powodzi im siê Ÿle.
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– Najwa¿niejszym zadaniem nowego zarz¹du bêdzie
wdra¿anie i promocja bezpieczeñstwa
pacjenta w szpitalu
zgodnie ze standardami obowi¹zuj¹cymi w rozwiniêtych krajach Unii Europejskiej – stwierdzi³a Halina
W¹sikowska po wyborze na prezydenta Towarzystwa Promocji Jakoœci. Pierwszym zastêpc¹ zosta³
Jerzy Kulikowski, a drugim Adam Borowicz. Nowy zarz¹d w pierwszym etapie swojej pracy
chcia³by siê skupiæ na rozwoju interaktywnej strony internetowej, która umo¿liwi dotarcie do jak
najwiêkszej liczby szpitali i lekarzy, tak aby mogli
oni uzyskiwaæ niezbêdne informacje oraz porady.
– Czteroletnia kadencja daje nam szanse na wdro¿enie programu, który zmieni oblicze jakoœci polskiego
lecznictwa – dodaje Halina W¹sikowska.

– Warunkiem powstania prywatnej praktyki jest
osoba lidera, który ma misjê tworzenia kliniki. Ja zacz¹³em bardzo dawno. W tym roku obchodzê
20-lecie dzia³alnoœci – mówi dr Jerzy Kolasiñski.
Pomys³ na prywatn¹ praktykê chirurgiczn¹ zrodzi³ siê w 1983 r. W grudniu 1984 r. Kolasiñski
jako pierwszy w Polsce dokona³ zabiegu przeszczepu w³osów. Nastêpnie za³o¿y³ w Poznaniu gabinet chirurgiczny,
w którym wykonywa³ kolejne tego rodzaju zabiegi. W 1990 r. otworzy³
klinikê (pod nazw¹ Hair Clinic Poznañ). Od 1997 r. zaczêto tam wykonywaæ operacje z dziedziny ortopedii i chirurgii dzieciêcej. W tym
okresie dr Kolasiñski zosta³ cz³onkiem kilku towarzystw miêdzynarodowych (m.in. International Society of Hair Restoration Surgery, American
Academy of Cosmetic Surgery, European Academy of Cosmetic Surgery).
W latach 2000–2002 pe³ni³ funkcjê wiceprezydenta European Society of
Hair Restoration Surgery. W 2000 r. rozpoczêto budowê nowego gmachu kliniki. Jej oficjalne otwarcie nast¹pi³o w kwietniu 2005 r. By³o to
wydarzenie uœwietniaj¹ce obchody 20-lecia dzia³alnoœci doktora w dziedzinie chirurgii estetycznej. Od 1 stycznia 2005 r. klinika zmieni³a nazwê na Klinika Kolasiñski.
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Adamkiewicz
znów na wojnie
– Dziwi nas postêpowanie Eli Lilly, szczególnie ¿e obowi¹zuje zakaz s¹dowy, który zabrania tej firmie rozpowszechniania informacji
o rzekomym naruszeniu patentu przez polsk¹ firmê Adamed – mówi Maciej Adamkiewicz,
prezes Adamedu. Adamed zaprzecza twierdzeniom zachodniego koncernu Eli Lilly,
przedstawiaj¹c naukowe dowody na stabilnoœæ I formy olanzapiny. Tym samym dowodzi, ¿e produkowany przez
ni¹ lek na schizofreniê nie narusza ¿adnych patentów. Badania przeprowadzone w Laboratoriach Badawczo-Rozwojowych i Kontroli Jakoœci
Adamedu, zgodne z wynikami badañ Pañstwowego Instytutu Farmaceutycznego potwierdzaj¹, ¿e wykorzystywana do produkcji preparatu
Zolafren I forma polimorficzna olanzapiny jest stabilna. Badania przeprowadzane przez pó³tora roku wykaza³y, ¿e I forma polimorficzna nie
zmieni³a swoich w³asnoœci chemiczno-fizycznych w tak d³ugim czasie.
Jednak Adamed mo¿e mieæ problem, poniewa¿ 2 mies. temu w USA
podobny spór s¹d rozstrzygn¹³ na korzyœæ Eli Lilly.

Cz³owiek cienia
Nie ma ju¿ wiceministra Rafa³a Ni¿ankowskiego ani np. ministra Mariusza £apiñskiego, a Piotr B³aszczyk jest. Mimo
burz kadrowych i politycznych, jako uznany fachowiec od lat kieruje jednym z najbardziej newralgicznych dzia³ów Ministerstwa Zdrowia. Na p.o. dyrektora Departamentu Polityki Lekowej spoczywa olbrzymia odpowiedzialnoœæ oraz koniecznoœæ
utrzymania ciê¿aru finansowego polityki
refundacyjnej pañstwa. Ostatnio na korytarzach resortu zaczêto plotkowaæ, ¿e po wyborach parlamentarnych B³aszczyka mo¿e
zmieniæ ktoœ z nowego politycznego rozdania. – Do wyborów jeszcze daleko, a ¿adne
plotki do mnie nie dotar³y. Jaka bêdzie wola
nowego ministra zdrowia, to siê oka¿e – komentuje z uœmiechem sam zainteresowany.

Dyrektor w Pfizerze
Marzena Kulis objê³a stanowisko dyrektora ds. kontaktów instytucjonalnych i polityki zdrowotnej w firmie Pfizer Polska. Nowa dyrektor jest absolwentk¹ Wydzia³u Finansów i Bankowoœci Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukoñczy³a tak¿e studia w zakresie bankowoœci miêdzynarodowej i administracji biznesu na Uniwersytecie
Sztokholmskim. Jej kariera zawodowa by³a od pocz¹tku zwi¹zana z bran¿¹ ochrony zdrowia. W 1996 r. Marzena
Kulis rozpoczê³a pracê w Fundacji Zdrowia Publicznego i przy projekcie Konsorcjum dla Zdrowia Uniwersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu Harvarda. W latach 1999–2005 pracowa³a jako specjalista ds. ochrony zdrowia w Banku Œwiatowym, zarz¹dzaj¹c projektami Banku w obszarze s³u¿by zdrowia w Polsce, na Litwie, S³owacji i w S³owenii. W Pfizer Polska, jako dyrektor ds. kontaktów instytucjonalnych i polityki zdrowotnej, bêdzie odpowiadaæ m.in.
za zagadnienia zwi¹zane z refundacj¹ leków, partnerstwem publiczno-prywatnym w ochronie zdrowia, farmakoekonomik¹, jak równie¿ za relacje zewnêtrzne firmy.

maj 3/2005

7

fot. Mariusz Forecki/TAM TAM

20 lat Kolasiñskiego

W¹sikowska
prezydentem

