Rejestr spraw z klientami zewnętrznymi w I pólroczu 2013 roku.

okľeślenieţvplywu' jaki

Lp.

Imione i nazwĺska osób
obecnych na
spotkaniach,
ucz€Ştniczących w
rozmowach itp, ich
funkcje, nazwa
podmiotu lub klient

Data zdâřz€niâ

(spotkflnia,
rozmowy,
kořespondenţji)

indywidualny;

1

Pismo z dnia
Ż9'04'2013 t
Spotkanie:
0ó.05'2013

ĺ'

w przypâdku

stowâľzysz€ń,
fundacji lub
innych
organizacji,
żródl^
ĺinânsowâniâ ich
dziâlâlności

l.Michał KaŹmieĺski-

2. Paweł MierzejewskiDyĺektoĺ ds. Relacji

Ze stľony KC.ds.AIDS

-

2. Maryla Rogalewicz-

medycznego

Fiľma Gilead
zaprezentowała nowy

lek STRIBILD' który

aktualnie podlega
procedurze rejestracji
w UE. Jest to nowy
schemat

którakolwiek

ośľodekinfrmacji

substancję Zawaľtą w
tabletce. Lek ma być
dostępnyjuż w Il
póhoczu 20l3r.

3. Maľta

Walichnowska_ dział
plogramów.

1

ĺ

dotyczące zakupu lub
wykorzystânia přoduktu
leţzniţŻ€go lub wyrobu

terapii ARV u
pacjentów dorosłych,
wcześniej nie
leczonych
antyľetľowirusowo ,
bez znanych mutacji
związanych z
opornościąna

medyczny.

Beata Zawada

zewnętrznego,
rv szczególności dane

jednotabletkowy w

Zewnętĺznych
3. Radosław
PlryIowski _ Dyľektoľ

.

wyţvarl kontakt podjęty
przcz klienta

dokonânego nâ Şkut€k
kontáktu

STRIBILD.

Dyľektor geneľalny

7

tym określenie produktu
lcczniczego
lub ţvyrobu medycznego'
któľego dotyczyl kontâkt

omówienie stanu bieżącej
współpracy, planów oľaz
przestawienie nowego leku
antyľeÍowĺrusowego _

Ze strony firmy
Gilead Sciences Poland
Sp. z o.o.

dział medyczny

opis przedmiotu zdarŻenia w

Rejestľ spľaw z klientami zewnętrznymi w I pólľoczu 2013 roku.

Pismo z dnia:
19

.04.2013r.

Ż

Nowy lek EDURANT

Ze stľonv firmY
Jansen-Cilas Polska

omó'łiła sýuację
nowego leku

So. z o.o.

EDURANT

l.Pľzemysław

Spotkanie:
08.05.2013 ľ

Fiľma Janssen-Cilag
na polskim

rynku. Przypomniała '
jest

Bocheński MD, PhD-

że lek EDURANT
pľeparatem nowej
geneĺacj i ,
zaľejestrowany i
obecny na polskim
rynku od czeľwca
20l2ľ' Stosowany w

Medical Director

2.Maciej NazarMedical Manageľ
3. Adam PerzyńskiFľanchise Manager

Viľology.

leczeniu infekcji HIV u

pacjentów dotychczas

Ze stronv KC.ds.AIDS
L Beata Zavtada dział medyczny
2. Magda]LeîalŻycka _
dział medyczny

nieleczonych. Lek

EDURÁNT Został

włączony pĺzez
Centrum do puli leków
w postępowaniach o
udzielenie zamówienia
publicznego na zakup
leków ARV' jednakże
nie został on zakupiony
Z tytułu niespełnienia

3. Kinga RÓźrycka-

dzĺałprogramów.

waĺunków

Zamawiającego

'

PľZedstawiciele fiľmy
zapewnili Centrum o
gotowości
pľzystąpienia do
koIejnych postępowań

oraz pĺzeaĺalizowanie
ceny leku.
Pismo z dnia:
08.05.2013r.

ze stľonv firmv
Roche Diasnostics SD
z o.o

3.
Spotkanie:
13.05.2013 r.

Infoľmacja o metodologii
diagnostyki molekularnej
pIry wykoľzystaniu testólł
firmy Roche Diagnostics na
oznaczanie p o ziomu wiľemi i

-

l. Alicja Kosmulska
Dyľektoľ ds.Sprzedaży

HIV RNA.

Marketingu
Diagnostyki i Biologii
Molekulaľnej
2. Marĺusz Dadaki

Kieľownik

ds.Maĺketingu

oznaczania poziomu
wiľemii HĺV RNA'

Diagnosţki i Biologii
Molekularnej.

Centľum przedstawiło
system zŹkupu i
dystrybucji testów
di agnostycznych.

Ze stľonv KC.ds.AIDS

L Beata Zavtada

dział medyczny
2. Maľcin

Przedstawiciele fiľmy
Roche Diagnostics
Polska Sp. z
o .o .przekazali
infoĺmacje o
metodologii
diagnostyki
molekularnej przy
wykoľzystaniu testów
pľodukowanych przez
ich firmę do

-

Glzesiak

dzĺałmedyczny
4.

MaÎta

Walichnowska-dział

pľogľamów.
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