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Krajowe Centľum ds. AIDS

Kmp[Â

ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
tel.:
Ageńd6 Minisl.a

02Ż 33I-77-77, fax:022 331-77-']6

e-mail: aids@aids.gov,pl
www,aids.gov.pl
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Pani Justyna Mieszalska
ZasÍępca Dyľektoľa
Depaľtamentu Zdľowia Publicznego
Ministeľstwo Zd'-owía
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Mając na u\yadze Za\eçelrie Ministra Zdrowia z dnía 24 lutego 2010 ľ. w
spľawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewl1ętľznych,
Kr'aj owe Centľum ds. AIDS pľzedstawia nirriej szym ,,Rej estľ spľaw z klientarni zewnętľznymi

w I półľoczu 201 5 ľoku''.
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Rejestr spľaw z klientami zewnętrznymi w I póh'oczu 2015 roku.
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Ze stľonv fiľmv
Apotex Polslça Su' z

omówienie pla|]Ów dot.
współpľacy z llową foľrną _
pľoducentem leków

o.o.

l. Doľota wiciak _

geneľycznych.

senioľ Pľoduct

Manager
2. Magdalena colec
Group Pľoduct managel
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Fiľnra Apotex Polska
sp. Ż o.o. jest
pIoducęntem lekÓw

generycznych.
Pľzedstawiciele Íiľmy
zostali poinfoľmowani
o zasadach

funkcjonowania

Kľajo\łe8oCentľunr
ds. AIDS a także

Ze stľonv K C.ds.AIDS
1' BeaÎazayýad,a

okľeś|eniervpływu' jaki
ţvywarl kontakt podjçty
przęz kli€nta

ol'ganizacjĺ postepowań

_

o udzĺe]enie

dział nedyczny
2' Maľcin Grzesiak _
dzĺałrnedyczIry
3. Magdalena spólnik
_ dzĺałzamówień
publicznych.

zamówienia
publicznego, wymagań
dot' kupowania ]eków

(ľejestracja w UE),

finansowania zakupu
leków ARV z budżetu

MZ.
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Małgoţzata
JuľkowskaMenadŻeľ Gľupy
Tľapeutycznej HIV
Anna Ternpiriska
St.specjalista ds.
pIzetaľgów

Rozmowy doýczące

wprowadzenia
nieistotnych zmian do
umowy

22/85t49t201s.
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Ze stronv KC.ds AIDS
l ' Magdalena Iżycka _
dział medyczlly

2. Maľcin Grzesiak _

dział medyczny
3' Magdalena Spólnik
* dział zamówień

publicznych

4. Pioh' Kacznlaĺek _

dział zamówieŕl
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Rejestľ spľaw z lrlientami zewnętľznymi w I pólľoczu
2015 ľol<u.

Pismo z dnia:

Nowy lek EVOŢAZ

l0.04,20l5ľ.
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Spotkanie;
10,06,2015 r.

30Onlýl50mg'

Ze stľonv fi IInV
Bľistol-Mveľs Souibb
Sp, z o,o.

l. Daľek Pierzclrała -

Pľepaľat nowej
geneľacji, jako
alteľnatywa dla
schematÓw

Field Access Manageľ
2. Jacek Dmowski Pľoduct Manageľ

teľapeutycznyclr
zawieľających ReyataZ
z Norviľem, Lek
EVOTAZ zostanie
włączolly przez
Centrum do puli leków
w postępowanĺach o
udzieIenie zamówienia
publicznego ua zakup

Ze sţľonv K C.ds.AIDS
|. Beata Zawada
dział medyczny
2 ' Magdalena IŻycka

-

dział medyczny

Fil'ma BľistoJ-Myeľs
Squibb Sp. z o.o.
zapţęzentowała i
omówiła sytuację
nowego leku EVOTAZ
na polskim rynku.

-

3' Maľcjn Grzesiak *
dział nedyczlly
4. Anna Nastaţ-

Ieków

Rafusińska-dział

ARV po

plocesie Iejestľacji w
UE. Cena nie większa

pľogľamów.

niŻ obecna cena

Reyatazu 300mg
(1.8s0,00 PLN).
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