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Pani Justyna Mieszalska
Dyrektor Departamentu
Zdrowia Publicznego
Ministerstwo Zdrowia

Sprawa dotyczy: zasad przyjmowania klient1w zewn?trznych.
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Maiqc na uwadze zarecenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie stosowania wlycznych dotycz4cych zasad przyjmowania klient6w zeingtrznych,
kgoy." centru-m ds. AIDS przedstawia niniejszym ,,Rejeiir spraw z klientami zewngtrznymi
w II p6iroczu 2016 roku".
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Rejestr spraw z klientami zewngtrznymi w

lmiona i nazwigko os6b obecnych na
spotksniach, ucz$tniczqcych w
rozmowach itp,lch funkcje, nrzwa
podmlotu lIb klient indywldurtny;

Drta zdsrzrnla
(spoaksnh,
rozmowy,

W przyprdku
Itowarzyszeti,

furdacJl lub
lnnych

korc!pond.ncll)

II

p6lroczu 2016 roku.

Opis przedmiotu zdarzenis w

tym okrcflenie produktu
lecznlczego

lub wyrobu m€dyczn€go,
ktdrego dotyczyl kontakt

orgrnizscji,

konttkt podjlty przez klienta
zewnttrznego,
w szczagdlnoici droe dotycz4ce
zrkupu lub wykorzyrtrnia
prod!ktu l.cznicz.go lub wyrobu
mcdyczncgo dokonanego

nr

skutek kontaklu

lr6dla
Iinlnsowania
ich
dzialalnosci

Pismo z dnia
08.04.2016r.

Ze shonv firmv:

Mvlan So. z o.o
l. Krrysztof Wojtaszek

07.06.2016r.

-

Hospital Business Manager
Sootkanie:
Q6.07.2016r.

Biezqca wsp6lpraca,
nowe leki generyczne

W trakcie spotkania firma
Mylan poinformowala
Kmjowe Centrum ds. AIDS

ARV

odnosnie swoich plan6w
dotyczqcych wprowadzenia

Ze strony KC. ds. AIDS:
I. Beata Zawada dzial

na rynek polski nowych

-

lek6w
antyretrowirusowych.
OmOwione zostaly

medyczny
2. Magdalena Iqcka - dzial
medyczny
3.Marcin Grzesiak - dzial
medyczny
4. Magdalena Sp6lnik - dzial

zagadnienia zwiqza.ne
z planowaniem

zam6wiei publiczrych

5. Sylwia Krzemiriska
kajowego programu

-

produkcji

dotychczas oferowanych
przez firm9 lekdw ARV
oraz sprawy dot.
optymalizacj i koszt6w
leczenia i mozliwoSci
dalszego obnizania cen

dzial

lek6w

Pismo z dnia:

22.09.2016r.
Spotkanie:
12.10.2016t.

Ze stronv firmv Teva
Pharmaceuticals Sp. z o.o.:

l. Agnieszka Czajkowska-Mech

-

Dyrektor dzialu szpitalnego

2. Agata WiSniewska

-

Kierownik dzialu sprzedary i

Om6wienie plandw firmy
zwt4zane z
wprowadzeniem na rynek
polski nowych
preparat6w
antyreFowirusowych

matketingu
3. Michal Babula - mlodszv
kierownik ds. informacji
medycznej

W hakcie spotkania
omawiane byty sprawy
zwiqzane z planowanym
przez lnmg TEVA
wprowadzeniem na rynek
polski nowych preparat6w
antyretrowLusowych.
Poruszono rdwniez kwestie
przysztych postepowari na
zakup lekdw
antyrehowirusowych oraz
plandw na rok 2017.

Ze shonv KC. ds. AIDS:
I Beata Zawada dzial

-

medyczny
2. Magdalena l?ycka dzial
medyczny
3.Marcin Grzesiak - dzial
medyczny
4. Marta Pianka - dzial

-
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Rejestr rprow z klientami zewngtrznymi w

Pigno z dnia:
12.09.2016t.
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l.DorotE WiciEk

Spotlanic:

19.10201&.

Product Mansger

-

Senior

2. WiolctrE Kobylinska
Prcduct Managcr.

-

II p6lroczu

2016 roku.

Om6wionie plan6w firmy

ztvrqane z
wprowadzeniem na rynek

polski nowych

pr€parat6w
antyretsowirusowych

Przedsawiciele firmy
Aporex poinformowali o
plaoach wprowadzcnia na
rynek polrki nonyoh
pr€pEr8t6w

antyrctowirusonych w
roku 2019. Ponadto
poruszono r6rvrdcZ
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Bcata Za\yada

-

dzial

medyczny
2. Magdalena lzycka
medyczny
3. I\drcin Grzesiak

medycary

-

kwctie

onz plany dot)@zpe
nowogo Prognmu MZ

Zc stony KC. ds. AIDS:

pq"leczenie
antlretrowirusowe os6b

dzial

tyjqrych z wirusom HIV w

Polw nalab20|7-2V2t".
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