Psychiatra
na w³aœciwym miejscu
Dr Jacek Grabowski (na zdjêciu), zosta³ zastêpc¹ prezesa NFZ do spraw medycznych. Jest lekarzem psychiatr¹. W latach 1998–1999 pe³ni³ funkcjê zastêpcy
dyrektora Wydzia³u Zdrowia Publicznego
w £odzi. Bra³ udzia³ w tworzeniu systemu
ubezpieczeñ zdrowotnych. Ostatnio kierowa³ ³ódzki oddzia³em
NFZ. Nominacja ta ma jeszcze inne znaczenie. Œwiadczy
o umocnieniu pozycji wiceministra Piechy. By³ on bowiem
przeciwny objêciu tego wa¿nego w NFZ stanowiska przez wicedyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie S³awomira Janusa, którego kandydaturê zg³osi³ minister Religa. Wygra³
Piecha, a wiêc sytuacja w Ministerstwie Zdrowia, do tej pory
uwa¿anym za oazê spokoju w porównaniu tym, do jakich sporów politycznych dochodzi w innych resortach, zaostrza siê.

Nieoczekiwana zmiana miejsc?
Wojciech Chruœciel zosta³ zastêpc¹ Piotra B³aszczyka, dyrektora Departamentu Polityki Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia.
Syn prof. Tadeusza Chruœciela, by³ego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
urzêdnikiem zosta³ po zakoñczeniu kariery w biznesie (mia³ w³asn¹ aptekê). Nieoficjalnie mówi siê, ¿e w przysz³oœci ma
zast¹piæ swojego szefa. Na korytarzach resortu
plotka o odejœciu B³aszczyka kr¹¿y ju¿ od niemal
roku. Prawdopodobieñstwo takiej zmiany zwiêksza fakt, ¿e dyrektor Departamentu Polityki
Lekowej przetrwa³ ju¿ kilku ministrów.
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Awans Gajowniczka

Lekarz niezwyk³y

Mariusz Gajowniczek,
prezes i dyrektor generalny
ICN Polfa Rzeszów SA
zosta³ awansowany na stanowisko generalnego managera Europy Centralnej
Valeant Pharmaceuticals
International.
W nowo stworzonej organizacji
REGION CENTRALNA EUROPA bêdzie zarz¹dza³ – obok polskiego – wêgierskim, czeskim i s³owackim biznesem korporacji Valeant. Obroty firmy Valeant Pharmaceuticals International w tym regionie wynosz¹ ponad 100 mln USD rocznie.

Maciej Hilgier (na zdjêciu), specjalista medycyny paliatywnej z Centrum Onkologii przy
ul. Roentgena 5 w Warszawie, znalaz³ siê wœród
osób wyró¿nionych tytu³em Lekarza Niezwyk³ego.
Czytelnicy miesiêcznika Zdrowie po raz kolejny
z tysiêcy kandydatów wybrali lekarzy poœwiêcaj¹cych siê dla dobra pacjenta, codziennie, jak najlepiej
wype³niaj¹cych misjê pomagania chorym i cierpi¹cym. Oprócz Macieja
Hilgiera statuetkê Kryszta³owego Serca otrzymali: Marek Pertkiewicz,
Dorota Krzy¿anowska-Gernand, Ma³gorzata Bigosz-Kubica oraz Marzena Kapa³a-Ciach. W jury konkursu zasiadali m.in. Ewa B³aszczyk
(Fundacja AKOGO), prof. Romuald Dêbski (kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa CMKP), prof. Pawe³ Januszewicz (POLSAT
Zdrowie i Uroda) i prof. Andrzej Steciwko (kierownik Katedry i Zak³adu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej im. Piastów Œl¹skich).
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Profesor Grzegorz Brêborowicz (na zdjêciu), rektor poznañskiej Akademii Medycznej, jest jedynym spoza œrodowiska warszawskiej onkologii, cz³onkiem Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych. Rada jest organem doradczo-opiniotwórczym, powo³anym w ramach Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Na czele tej nowej, swoistej agencji rz¹dowej,
stan¹³ wiceminister Jaros³aw Pinkas. Pozosta³ymi jej cz³onkami s¹ prof. Marek P. Nowacki, dyrektor Centrum Onkologii, prof. Tadeusz Or³owski, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii klatki
piersiowej, prof. dr hab. Jan Steffen, przewodnicz¹cy Rady Naukowej Centrum Onkologii,
dr Janusz Meder, prezes Zarz¹du G³ównego Polskiej Unii Onkologii oraz Marek Lejk,
przedstawiciel NFZ. Tych siedmiu ludzi bêdzie przez najbli¿sze 10 lat dysponowaæ kwot¹ 3 mld z³.
Oznacza, to, ¿e rocznie bêd¹ decydowaæ o wydawaniu blisko 300 mln z³. Zgodnie z ustaw¹ maj¹ byæ one przeznaczane
na dwa cele: sprzêt RTG i profilaktykê oraz na badania przesiewowe. Czêœæ pieniêdzy ma te¿ byæ wydana na szkolenie
lekarzy rodzinnych oraz dzia³ania informacyjne prowadzone przez agencje public relations. Podobno o tym, kto, co i ile
dostanie, maj¹ decydowaæ przetargi. Warto siê im dok³adnie przygl¹daæ, bo sk³ad Rady jest skrajnie jednostronny, a wiêc
istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e pieni¹dze bêd¹ otrzymywaæ jedynie krewni i znajomi królika. Do naszej redakcji dochodz¹
informacje, ¿e ju¿ teraz – bez ¿adnych przetargów! – do tych pieniêdzy dobra³y siê niektóre firmy (choæby spó³ki dzia³aj¹ce przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce) i agencje PR. Nie chce nam siê w to wierzyæ, ale zwracamy siê
do Rady z pytaniem: gdzie – choæby w Internecie – mo¿na œledziæ przebieg przetargów?
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Ostatnia nadzieja bia³ych

– Ksi¹¿ka „Ostry zespó³ wieñcowy – jak leczyæ skuteczniej
i szybciej”, wydana w ekspresowym tempie przez wydawnictwo Termedia, zaraz po zakoñczeniu kongresu kardiologicznego w Atlancie, uwzglêdnia najnowsze doniesienia ze œwiatowych badañ klinicznych. Tym samym jest obecnie najbardziej
aktualnym poradnikiem na œwiecie – stwierdzi³ prof. Grzegorz Opolski, krajowy konsultant ds. kardiologii, inauguruj¹c cykl spotkañ promocyjnych finansowanych
z grantu edukacyjnego firmy sanofi-aventis. Spotkanie
odby³o siê w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Ksi¹¿ka promowana przez autorów oraz
szefa wydawnictwa (na zdjêciu od lewej Dariusz Dudek,
Krzysztof J. Filipiak, Janina Stêpiñska oraz Janusz Michalak) jest pierwsz¹ pozycj¹ w nowej serii Biblioteki
Kardiologii Polskiej.

PLIVA otrzyma³a drug¹ nagrodê w rankingu
The Warsaw Voice na najwiêksz¹ inwestycjê zagraniczn¹ w Polsce w 2005 r.
Firmê wyró¿niono w kategorii Najwiêksza liczba zadeklarowanych miejsc pracy
w sektorze badañ i rozwoju.
– Jesteœmy dumni z nagrody,
która jest kolejnym wyró¿nieniem za inwestycje PLIVY
w Polsce. Cieszy nas ona tym bardziej, ¿e dotyczy kluczowego dla nas obszaru badañ i rozwoju. Sprawnoœæ i kompetencje badawczo-rozwojowe s¹ dziœ najwa¿niejszym elementem
budowania przewagi konkurencyjnej na rynku leków generycznych – powiedzia³ Hrvoje Perkoviæ (na zdjêciu), dyrektor zarz¹dzaj¹cy PLIVA Kraków. Ranking zosta³
opracowany we wspó³pracy z Polsk¹ Agencj¹ Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Oprócz kategorii,
w której wyró¿niono PLIVÊ, nagrody przyznano tak¿e
za najwiêksze inwestycje zagraniczne pod wzglêdem
wartoœci oraz liczby zadeklarowanych miejsc pracy
w sektorze produkcji.
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Ekspresem z Atlanty
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Wydawnictwo Termedia (wydawca m.in. Mened¿era Zdrowia) zaczê³o wydawaæ kolejne pisma. Profesor Gra¿yna Rydzewska (na zdjêciu), krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii zosta³a redaktor naczeln¹ Przegl¹du Gastroenterologicznego. Profesor Marian Zembala (na zdjêciu drugi od lewej), kieruj¹cy Œl¹skim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, powierzy³ Termedii wydawanie kwartalnika Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska.
Trzecie pismo, wydawane od pocz¹tku tego roku przez nasze wydawnictwo, to kwartalnik Wideochirurgia i inne
techniki ma³oinwazyjne, którego redaktorem naczelnym jest doc. Tadeusz Wróblewski, prezes sekcji Wideochirurgii TCHP (drugie zdjêcie
od prawej). Dr Andrzej Baszkowski, wiceprzewodnicz¹cy
WIL (na zdjêciu pierwszy
od prawej), jest redaktorem
naczelnym Biuletynu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
fot. Agencja AGORA

Krakowskie targi
Dzieciêcy Szpital Uniwersytecki w Krakowie ma k³opoty z wybitnymi indywidualnoœciami. Ledwie ucich³ spór wokó³ osoby wybitnego klinicysty prof. Edwarda Malca, wybuch³ nowy konflikt na tle odkryæ dokonanych przez prof. Mariusza Ratajczaka (na
zdjêciu) na Uniwersytecie w Louisville (USA), a dotycz¹cych identyfikacji w szpiku komórek macierzystych o charakterze komórek embrionalnych i mo¿liwoœci ich przekszta³cania w komórki nerwowe mózgu, miêœnia sercowego i trzustki. Gdy nie wiadomo o co
chodzi, zwykle chodzi o pieni¹dze. Profesor Mariusz Ratajczak jest w œwiatowej skali pionierem przeszczepów krwiotwórczych u dzieci. Do macierzystego szpitala wprowadza najnowsze metody lecznictwa,
organizuje wyjazdy stypendialne dla m³odych polskich naukowców. Wielu kolegów nazywa go ambasadorem polskiej medycyny. Jednak wyje¿d¿aj¹c do Stanów Zjednoczonych bierze urlop bezp³atny. Nie spodoba³o siê to kierownictwu szpitala, bo ktoœ dopatrzy³ siê w tym uchybieñ formalnych. Upomniano siê te¿ o spodziewane zyski z odkrycia profesora. W efekcie prof. Mariusz Ratajczak podobno rozwa¿a rezygnacjê z pracy w Collegium Medicum UJ.
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Nowi redaktorzy naczelni w naszym wydawnictwie

