Rejestr spľaw z k]ientami zeţvnętrznymi w II pólroczu 2012 roku.

określ€nie wplywu' jaki
ţvywarl kontakt podjęty

Lp.

1

Imionâ i nâzţviŚkâ osób
obecnych na
spotkaniąch,
uczestniczącyţh w
ľozmowâch itp, ich
funkcje, nazwa
podmiotu lub kli€nt
indywidualny;

Dâtâ zdârz€niâ

(spotkaniâ,
ľozmo\ťy'
korespondencji)

Pismo z dnia

26'06.Ż0l2

Î.

Spotką'ie:
11 .o'I

.2012 Í

Ze strony fiľmv
Roche Diagnostics

Polska Sp. z o.o

-

l.Alicja Kosmulska

Dyľektoľ ds. SpľzedaŻy

Marketingu
Diagnostyki i Biologii
Molekularnej,
i

2.Maľiusz Dadak _
Kierownik ds.
Maľketingu
Diagnostyki i Biologii
Molekulaľnej.

W przypadku
stowarzyŞzeń'

fundâcji lub
innych
oľgânizâcji,

Opis przedmiotu zdarzenia w
tym okrcślenic produktu
leczniczego
lub ţvyrobu medycznego,
któľego dotyczyl kontakt

źĺódla

pÎzezklientą
zetýnętľznego'
w szcz€gólności dâne
dotyczące zakupu lub

wykorzystania produktu
leczniczego lub rvyľobu
medycznego
dokonânego na skutţk

finansorťa iâ ich
dziâlâlności

kontâkttl

Pfzedstawienie infoĺmacji
o nowych testach do
diagnostyki HLA*B-570 I
produkcji Roche Diagnostics
oraz wykaz laboľatoľiÓw
wykonujących te testy.

Krajowe Centrum

ds' AIDS pľzedstawiło
system zákupu
i

dystľybucji leków

testów

diagnostycznych
kupowanych przez
centrum. Podkeślono,

iż asol1yment
kupowanych tęstów
jest okeślany pľzez
ľealizatoľów pľogľamu
Ieczenia z zaleŻÍ|ości
od posiadanej pľZeZ

nich aparatury.

Przedstawiciele fiľmy
Ze stronv KC.ds.AlDS
l

.Beata zawada _ dz|ał

medyczny,
2.Marcin Grzesiak
dział medyczĺy,

-

3.Mar1a Walichnowska

_ dział pÍogľamów.

Roche Diagnostics
Polska Sp. z o.o.
wnieśli takŻe swoje
uwagi do postępowania
o udzielenie
zamówienia
publicznego na zakup
tęStów

diagnostycznych
dotyczące instľukcji
obsługi testów

HLA*B-57

w kontekście jej
zgodnościz ustawą
o wyrobach
medycznych oraz

ceĘfikatu CE.

N4ĺrgcialolla Iżvcliĺr
Spĺrľzađz-iła;
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Ż

Pismo z dnia
21

.08.2012 r

Spotkanie:
Ż2.08.2012 r

Ze stľony {iľmy
TF,VA Phannaceuticals
Sp. z o,o,
l

'Ágnieszka
Czajkowska-Mech
Dyrektoľ Działu

-

\ľyjaśnieniepľzyczyn
nieprzystąpienia
do postępowania
o udzielenia zamówienia
publicznego na zakup leków

ARV.

Fjľma

TEVA

Phamaceuticals Polska
Sp. z o.o. jako lideľ
w branŻy

farmaceutycznej leków
odtwóľczyclr nie
pľzystąpiłado
postępowania

szpitalnego,
2.Paweł Mazuľ _

o udzielenie

Kieľownik Działu
Spľzedaży i Marketillgu
Ze stronv KC.ds.AIDS

l. Bęata Zawada'
dział medyczny,

2. Magdaleîa |Życka _

dział medyczĺy,

zamówięnia
publicznego na zakup
leków ARV z uwagi na
bľak infoľmacji
o możliwości

wyprodukowania
i zapewnienia
odpowiedniej ilości
leku Lamivudine

zgodnie
Z zapotÎzebovłaniem

3. Marcin Gľzesiak

dział medyczny,
4' Teľesa Bľzezińska
stanowisko ds' Kadľ i
Płac.

-

wskazanym pľzez
Centrum w SIWZ.
Ponadto

pľzedstawiciele fiľmy
zapewnili Centrum
o gotowości
pľzystąpienia do
następnych
postępowań'

Spoľząclziła: N4agclĺrlcilir IŻvclĺĺ'l

I

