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Kľajowe Centľum ds. ÁIDS
ul. Sansonowska 1

02-829 \Narszawa
tel':22 331-'17-7'7, fax: Ż2 331-'77-76
eĺrrail: aids@aids. gov.pl
www. aids.gov.pl
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Pani Justyna Mieszalsl<a
Dyr'ektoľ Depaltamentu
Zdtowĺa Publicznego
Ministeľstwo Zdĺowia

Spľalła doĺyczy: zasad pľzyjlllolłan ią klienIoy, zewl1ęĺl^znych
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Mając na uwadze Za\ecenie Ministľa Zdrowia

z

dnia 24 lutego 20l 0 ľ.
w spľawie stosowania lvytycZnych dotyczących zasad pľzyjmowania klientów zewnętľznycl:.,
Kľajowe Centľum ds. AIDS pľZedstawia niniejszyln ,,Rejestr spľaw z klientami zewľlętrznylrli
w I półľoczu 20l 6 ľoku''.
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Rejestľ spraw z lłlicntaIni zewnętľznylni w I pólroczu 201ó ľoku.

[mionâ inâZ\visl(â osób obccnych llâ

Lp

spotkâniâcll, uczcstllicŻłcych ţv

Dâtĺ zdĺtľzctlin
(spotkn iÍl'

řozrtlorrnch itp' ich fltnkcj€, nazţYĺt
podniotll lUb klicnĺ itldy\YiduŔlny;

rozln0ţvy'
korcspondoncji)

w

opis pľZcdniotu Zdârzcnin'\ľ
pľZypâdkll

sto\ÝlłřZyszcń,

ĺlllldncjiIllb
iünych

tyl

okľcślcnicpľoduktll

lcczniczcgo
ltlb \Yyľobll mcdyczncgo'
któľcgo do{yczył kontâkt

oľgaltiZîcjĺ'

okrcś|eI!ic \Ýply\Ýo, jn l(i ţY}ţYĺl'I
kontnkt podjęl]' pľzţz kIic|ltâ
zcrÝnţlľ2'ncgo'
\v szczególności

dâ

c doĺJ,cZ||cc

z8kupu Iub ţvykol'zystâlliĺl
produktll lcczniczcgo lub ţYyľobtl
mcdyczncgo doko nncgo D'r
skutck konttkhl

źtóÍ1lÍl

ĺinĺłso\YâlliÂ
iclr

dŻiâłîllloścj

I

Pĺsmo z dnia

|5.0]'20l6ľ'
27 .01 '20 | 6ţ '

22.02.2016r.

03

'0Ż'2016r

olnówier]ie I)ľoblęnów
doţczących ľealizacji
tl]]1owy nľ

54/85149/Ż0|5t

'

-

Spotkaniel
21 .0 | .2016r

Ze stľonv fiľl'l'lvI
GsI( Seľvices Sp. z o'o'
1. Małgoľzata Jţlľl(owska Rongies -ManageI GIupy
Teľapeutycznej I]lV
2,Anna Ternpiriska
St'specjalista ds. plzetaľgów
3' Wiesław Chmięlewski
Pľokuľellt GsI( seľvices Sp.
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ARV

w ľealizacji unlowy
l'lľ 54/85l49/Ż015

Zaĺa](tuľoWałlĺ:ki ARV

Z datą waŹnośc'i hótszą

-

niŻ

data ważnościzawaľĺa
w podpisanej umowię tj.

l2 ln-cy ntiniľlalny teľmin

z o.o

Ważnościl-

4. Tornasz Dawiclowski

MęnadŻeľ c]s.

Fiľtna GSI( Seľvices S1l'
z' o'o. jako dostawca leków

l2

In_cy

dodatkowy tcrmin
WaŻności' Spolkaniâ

pľawnych

doţczył1, ro7n1611, nn 1.'u1

Ze stronv KC.ds.AII)S:
l. Anna MâľZec-Bogusławska
Dyľektoľ
2'Baľbaľa Dan jluk -I(ula Z_ca

zasadności wystawięnia
noty księgolvej do w/w
urnowy. W wyniku
roZlnów, faktów
i dokumentów ĺiĺmauznała

Dy'ektoľa

3,Genowefa Chaładaj _ GłÓwlly
księgowy
4 'Gľazyna Łukawska _ Męcenas

za Zasad::le Dięna|eŻyte

wykonanie umowy po
Swojej stľonie' w dnitl

5.ks.Arkadiusz Nowak
6 'BęaÎaZawada _ dział

02 nraľca została
uregulowana Płâtność
wynikająca Z noty
księgowej a w dniu
03 maľca bľ, kwoţa Została

rnedyczny
7. Magdaleira IŻycka _ dział
medyczny

8'Maľcin Gľzesiak _ <lział

pľzekazana na konto
dochodów do lMinistęľstwa
Zdrowia.

rnedyczny
9' Magdalena Spólnik _ dz-ĺał
zamówie]l publicznych
l 0'Kirlga RóŻycka dzial
Żalnówień publicznycJr
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Sn zoo:

Michał KaŹmieľski -.

Dyrektoľ Generallly
Paweł Mieľzejewski _

Dyľektoľ ds. Relacji
Zewnętľzl]ych.

ncęs

Pľezentacja nowego

Fiľma zapľezentowała nowy

ĺ'ójskładnĺkowego lel<u
Genvoya

zastąpić obecnie stosowany

lek _

GENVOYA,

](ťóľy ma

w teľal)ii

antyľetl'owiľusowej lek
Sĺ'ibild. Lek oľnvoya
posiada w swoim składzie
nową poStać tenofoVilu _
fumaľan alaferIamid
ţęnofovir ktlr u ac enĺów

Rejestľ spľaw z klientami zewlrętľzlrymi w I pólľoczu 20l6 ľoku.
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sb

zazywających Genvoyę

onv KC.ds.ATl)S

w znaczący sposÓb obniŻa
potencjalne ľyzyko
\YystąpieDĺa dZjałań
n iepożądanych, zvłłasz.cza
nel'ek oľaz układu kostnego
Wpĺowadzelliĺ: leku do
teľapii ÁRV nastąpj po

1' Atlna Maľzec-Bogusławska

Dyľektoľ
2. MagdaJena lŻycka

- dział

medyczny
3' Bęata Zawada - dział
medyczny
4' Maľcin Gľzesiak - dział
medyczny

Pismo z dnia:
09

'0Ż'20|6ľ '

Spotkanie:

l6.03.20l6ľ

uzyskaniu zgody
Ministeľstwa zdlowia'

Ze stľony ĺoľln'vBío-Rad Polska
Sp. z o.o.:
]'I(ataIzyna wľonkowsl(a _
specjaJista ds' sPÎzędaŻy
2, ALeksandra Szczap - CGD
sales Manageľ'

Przedstawiciele formy BioRad zaprezentowali wyniki

Pľezentacja nowego teSţu
potwĺerdzenia I_IIV na
aparacie Geenius.

badań i infoľlĺacje o
nowych testacll

potwieľĺlzenia HIV na
a]]aľacie Gľľnius' Test
Geenius HIV % Assay

Confiľmatory fiľny BioRad

jest testem
Ze stľony I(C,ds,AIDS
1

' Bęata

immullochľomatogl'afi cZnym
do potwieľdZana obecności

Zawada' dział

i r'óżr-ricowania rodzaju
pľzeciwciał pl'zeciwko
ludzkięIlu wiľusowi HIV
oľaz HIV2, Jęĺlno
opakowallie zawieľa 20

medyczny
2' Magdalena |Życka _ dział
nledyczny
3. Maľcin Gľzesial< _ dział

medyczny
4' MaÉa Walichnowska _ dział
pľogľamów

l

sztuk tęstów, Wyniki
oZnacZeń są autolnatycZnię

analizowane i inteľpletowane
pľZez systeln i aplikację
Geenius. Całkowity czas
wykonania baĺ1anĺatľwa
około 30 minut. Tęst był
tostowany w centralnyrn

LaboIâtoriun] AnalitycZnym
Wojewóc1zkie11o Szpitala
Zal<aŻnego vł waľsZâwi€
i uzysl(ał pozytywną opjnię'
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KľnJowe Ceĺtrum ds. AIDS
ul. Samsonowska I
02-829 rľarszawa
tel': 2Ż 33I-77-77, Îax:2233|-77 -'76
e-mail: aids@aids.gov.pl
wrwv,aids,gov.pl
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Pani JuĘna Mieszalska
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Zdĺowia Publicznego
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Mając na uwadze Zalcccnic Ministra Zdrovłia z dnia 24 lulego 2010

ľ,

w sprawie stosowânia wytycznyoh dotyczącyclr zasad pľzyjmowani0 klientów zevýnętľanych'
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