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Kľajorve Ccntľum ds. AIDS
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02-829 Waľszawa
tel ': 22 33I -7'l -17 , ťax 2Ż 33I -71 -'l6
ełnail: aids@aids.gov'pl
www.aids,gov,pl
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Pani Justyna Micszalska
Dyľektoľ Depaľtamentu
Zdľowia Publiczncgo
Ministeľstwo Zdľowia

Soĺaluĺldoĺvczy: Zasad pľzyjmowania klientliw 7ewĺlçtľzltych,

b.w***^u,

Qe" LU(

Mając na uwadze Zalecenia Ministra Zdtowia z dnia 24 lutego 201 0 ľoku w spľawie stosowania
wytycznych dotyczących zasad pľzyjmowania klientólv zewnętrznych, Krajowe Centľum ds. AIDS
pľZedstawia niniejszym ,,Rejestľ spľaw z klientami zewnętľznymi w I póh.oczu 2018 ľoku''.

ft?pCŁLlL,]"ą.-

Kroj

An

fli.,,ţłţĺ-

o

E

AIDS

glłslaw,ĺka

Rejestľ spľaw z klientami zewnętľznymi ţv I pĺíłroczu2018 ľoku.
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Pismo z dnia
I6'0l '2018ľ
Spotkauie:

06.02'20l8ĺ

Ze stľonv Íilnv:
Accotĺl Ilealtltcare P olska
Sp, z o.o,
L Maciej Anikiej - HIV Sales
Mauageľ
Ze stľolrv Kc.ds.ÁIDs
l. Beata zawada - dział
medyczny

Fiľma Accord - Polska Sp,
Z o,o. ľozpoczęła
działaltlośćw Polsce w
2008r' i jest pľoducenteln
i dystľybutoľem leków
geneľycznyclr' W ponfolio
fiľmy znajdują się produkty

Zapoznanie się z fiľmą,
onówiellie współpľacy
oraz omówieltie pIanów
dot' wpľowaclzenia
nowych loków
geneľycZnych.

generyczne stosowane

\ł teľapii HIV.

2, Magddena lzycka _ dział

PľzedstawicieIe fil]ny
zostali poinfoľmowani

medyczny

o

3'Kinga Różycka _ dział
zamówień publicznyclr

olganizacji

proceduľze postępowań
pľZetargowych, a także
o zasadach funkcjonowania
I('ajowego Centľum
i

ds. AIDS.

2

Pismo z dnia:

stľon fiľm

DA Pol

l2,03 '20l8ľ.

sp.zo.o-:

SpoţkąĺLe:

l ' Gľzegorz Nol'kiewicz _ Key
Account Manageľ
2. Paweł Szkodziński _ Key

21.03,20l8

ĺ

Account Mallageľ

olnówienie planÓw fiĺnry

związane z
wpľowadzeniem na ľynek

polski nowych

gęneľycznych pľepaľatÓw
antyľetľowiľuso\łych

w tľakcie spotkallia
omawiane były sprawy
związane z epidemioJogią

zakaŻeń HIy i zachoĺowŹui
na AIDS, systemem

leczenia

antyľeÍowirusowego
w Polsce oraz procedurą
zakupu pľoduktów
lecaniczych w ľamach

Ze stľonv Kc' ds' AID S:
l Beata Zavĺada _ dział
medyczny
2' Magdalena SpóLlik _ dział
zamówień publicznyclt

pľogramu polityki

zdľowotnej MZ przez ZZP
przy Ministĺze Zdľowia'

3.Maľcin Grzesiak * dział
medyczny
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Rejestľ spľaw z k]ientami zervnętľznymi w I pólľoczu 2018 rolĺu.

Pismo z dnia
10,04.2018r.
3
Spotkanie:
23 '04 'Ż0l8ĺ .

Ze strony foľmv Sandoz Polska
Sp. z o.o.:
l.Maciej Węgoľek *
Maľketin g&TIade Manageľ
2'Dariusz Łucka _ Dyľektol
Specjalistycznej Jednostki

omówienie wspóĘracy
oľaz planów dot.
pľoceduľy posţępowali
pľzetaľgowych na zakup
]eków

ARV.

Celem spotkania były
zagadnienia d'oţczące

pľocedury postępowania
pľzetaĺgow€go na Zakup
leków ARY przez ZZP pĺzy

Ministľze zdľowja,

Biznesowej

składania dokumentacji
do posţępowaIi'
Poľuszono takŹe temat
dostępu do infoľmacji

Ze sĺ'ony KC'ds'AIDS:
l. Magdalena Izycka _ dział
medyczny
2' Maľcin Grzesiak _ dział
medyczny

dokonanych i planowanych
zakupów leków
antyľetrowiI'usowych'

3. Maryla Rogalewicz *

ośľodekinfoľmacji
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