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Prywatne dializy

Psychiatrzy na œmietnik?

– Prywatne stacje dializ s¹ jedyn¹ szans¹ na poprawê poziomu dializoterapii
w Polsce. To inwestor ponosi koszty zwi¹zane z budow¹ i wyposa¿eniem nowych
placówek, nie obci¹¿a wiêc bud¿etu pañstwa, a same zabiegi s¹ refundowane przez
NFZ, zgodnie z oficjalnym cennikiem us³ug medycznych – stwierdzi³a Barbara
Werchowiecka-Rusinek, dyrektor generalny International Nephrology Centers
Poland (INCP) w Polsce. INCP w ci¹gu 4 lat uruchomi³o w Polsce 9 stacji
dializ, które obs³uguj¹ ok. 600 pacjentów. Tylko w 2005 r. planuje siê przeprowadzenie 100 tys. zabiegów. Firma dba o œwiatowy standard œwiadczonych us³ug. W stacjach INCP pracuj¹ sztuczne nerki Gambro AK 200 S
i 95 S oraz Fresenius 4008 B i S – sprzêt renomowanych dostawców, w wiêkszoœci objêty jeszcze gwarancj¹. Do uzdatniania wody zainstalowano systemy
AquaBoss firmy Lauer i Gambro. Ka¿de ze stanowisk wyposa¿one jest
w elektronicznie sterowane fotele dializacyjne. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e
INCP – jako jedyna firma na polskim rynku – konsekwentnie buduje w³asne stacje dializ od podstaw, nie decyduj¹c siê na przejmowanie i modernizacjê ju¿ funkcjonuj¹cych placówek publicznych.

NFZ nie uznaje kwalifikacji psychologów i psychiatrów z 30-letnim sta¿em pracy, w efekcie czego od 1 czerwca pacjenci
nie maj¹ siê gdzie leczyæ. Poradnie nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ, bo w Wielkopolsce przyznano tylko 4 certyfikaty. NFZ
wyznaczy³ nowe kryteria i od ich spe³nienia
uzale¿nia wszystko. Psychologowie i psychiatrzy nie mog¹ prowadziæ psychoterapii, mimo ¿e ukoñczyli specjalistyczne kursy. To efekt oszczêdnoœci – Fundusz chce
wydaæ jak najmniej pieniêdzy. Ju¿ teraz
w Wielkopolsce 20 proc. pacjentów leczonych jest za darmo. W innych województwach jest jeszcze gorzej – za darmo leczy
siê 40–50 proc. chorych.

Zmiana nazwy

Pustynna oferta

Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ w³adz
spó³ki, Telmax SA zmieni³ nazwê na SPIN SA.
Zmiana nazwy jest konsekwencj¹ grudniowej
fuzji, w wyniku której ok. 80 proc. akcji Telmaksu trafi³o do by³ych udzia³owców PUP Spin
Sp. z o.o. W ten sposób nowa firma do³¹czy³a do
czo³ówki gie³dowych gigantów sektora IT. Fuzja
mia³a przyjazny charakter i by³a elementem d³ugofalowej strategii firmy. Dziêki po³¹czeniu Telmax zyska³ siln¹ pozycjê rynkow¹ w sektorze telekomunikacyjnym i medycznym, a jego wczeœniejsze doœwiadczenia w obszarze rozwi¹zañ
dla przedsiêbiorstw dystrybucji energii elektrycznej, wody, ciep³a i gazu pozwoli³y stworzyæ
ofertê konkurencyjn¹ w stosunku do innych firm
informatycznych na rynku. SPIN specjalizuje
siê w informatyzacji telekomunikacji, medycyny
i sektora u¿ytecznoœci publicznej, tj. us³ug komunalnych i energetyki. Dzia³a tak¿e w sektorze
finansowym i publicznym. Oferuje kompleksowe rozwi¹zania biznesowe i informatyczne dla
du¿ych i œrednich firm. Œwiadczy równie¿ us³ugi konsultingowe, szkoleniowe, outsourcingowe,
integracyjne oraz oferuje wsparcie techniczne.
Ma oddzia³y w Katowicach, Bydgoszczy, Warszawie i Gdañsku. Grupa SPIN SA zatrudnia
ok. 700 pracowników. W jej sk³ad wchodzi
6 spó³ek zale¿nych i 3 stowarzyszone. SPIN ma
dominuj¹c¹ pozycjê w grupie.

Adamed – wiod¹cy polski producent farmaceutyków, zamierza eksportowaæ swoje leki kardiologiczne i psychiatryczne do
Kuwejtu. W tym celu polski producent zawar³ kontrakt z jedn¹
z wiod¹cych firm farmaceutycznych w tym kraju. Wartoœæ rynku leków w Kuwejcie w oferowanych przez polsk¹ firmê grupach
terapeutycznych ocenia siê na 5 mln dol. Adamed zamierza eksportowaæ swoje leki kardiologiczne Amlozek i Xartan oraz lek
psychiatryczny – Zolafren. Po podpisaniu kontraktu wspólnie
z kuwejckim partnerem polska firma rozpocznie procedurê rejestracyjn¹ leków na tamtejszym rynku. – Przewidujemy, ¿e proces
rejestracji i wprowadzenia produktu na rynek powinien potrwaæ ok.
kilkunastu miesiêcy. Po up³ywie tego czasu nasze produkty powinny
ju¿ byæ obecne w Kuwejcie – mówi S³awomir Mirek, dyrektor zarz¹dzaj¹cy firmy. Decyzja o wejœciu Adamedu na kuwejcki rynek jest wynikiem strategii eksportowej firmy, która zak³ada
obecnoœæ na wszystkich wa¿niejszych rynkach tego rejonu œwiata, a zw³aszcza w Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie.

AstraZeneca ukarana
Komisja Europejska ukara³a firmê AstraZeneca grzywn¹ 60 mln euro za stosowanie w latach 1993–2000 systemu patentów i procedur
wprowadzania leków do handlu. Celem tych
dzia³añ by³o opóŸnienie pojawienia siê preparatów generycznych na choroby wrzodowe. Grupa AstraZeneca zapowiedzia³a apelacjê.

Twój komfort
W Zabrzu zainicjowano projekt szkoleniowy zatytu³owany Twój
komfort. Autorem projektu jest Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Feniks. Inicjatywa polega na realizacji cyklu 5 bezp³atnych szkoleñ przeznaczonych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Celem szkoleñ jest poprawa komfortu pracy lekarzy przez edukacjê i zwiêkszenie ich umiejêtnoœci praktycznych. Szkolenia, przeprowadzane w najwiêkszych miastach województwa œl¹skiego: Katowicach,
Zabrzu i Gliwicach, dotycz¹ depresji. Temat pierwszego cyklu brzmi:
Zaburzenia depresyjne w praktyce lekarza rodzinnego. Przedmiotem spotkañ bêd¹ m.in. rozpoznawanie, ró¿nicowanie i postêpowanie z pacjentem cierpi¹cym z powodu depresji.

Bayer kupuje
Przedstawiciele firmy Bayer ujawnili, ¿e myœl¹ o zakupach w sektorze produkcji leków bez recepty. Grupa mog³aby sfinansowaæ du¿¹
transakcjê podwy¿szeniem kapita³u, zwiêkszeniem d³ugu albo sprzedaniem dzia³ów pobocznych.
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