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KraJowe Centrum dr. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
rel.:22 331-77-77 , fax:22 3tl-77-76
e-mail: aids@aid$.gov.pl
www.aids.gov.pl

Pani Justyna Mieszalska

Dyrektor Departamentu
Zdrowia Publicznego
Ministerstwo Zdrowia

Sprawa dotyczy: zasad przyjmowania klientiw zewngnznych
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Majqc na uwadze Zale*enie Minisua Zdrowia z dnia 24 lutego
zewngtznych,
klient6w
w sprawie stosow-ania wytycznich dotyczqcych zasad przyjmowania
rcr.i"*.-C*rrr- ds. AIbb prjJrtu*iu "iiti.iszym ..Re.lesrr spraw z klientami zewnqtrznymi
w I pdiroczu 2017 roku",
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Rejestr sprarv z klientami zewnqtrznymi w I pdlroczu 2017 roku'
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Pismo z dnia
04.01,2017r,

Ze strony firmv:
KRK-Polska Sp. z o.o.

l.

lzabela Cieslewska -H€ad

of

KAMs-IDC
sDotkaniei
I

l.0l.2017r.

2.Magdalena Fslsndysz'

- Dyrektor ds
stratcgicmych i medYcznYch
Kasp€rsk8

Z,c

Zapoznanie sig z firmq,
om6wienie wsP6lPracY
oraz omdwi€nie Plan6w
dot. wprowadzeni8
nowych lek6w
generycznych.

z o,o. rozpoczgla
dzialalnoSC w Polsce w
l9?4r. i jcst producentem

i dystrybutorem lekowgenerycznych. w Ponfolio

firmy majdujc sig Ponad
280 opatcnlowanych
produktdw na kraje
europejskie, aziatyckie'
d tak2c w USA.
Pvrdstavviciele firmY
poinformowali o Planach
wprowadxnia na rynek
potski nowYch PreParat6w

stronv KC.ds.AlDS:

L Bcata Zawada - dzial
mcdyczny
2. Magdslcna lzYcks - dzial
medyczny
3.Maryla Rogalewicz - osrodek
in

Fjrma KRKA- Polska SP

gencrycznych

formacj i

-

odpowiednik leku Truvada
dala lva2nogci-okolo 2{
miesigcy, Planowane
dostawy w ll Polo*'ie 2017

roku.

.

Ponadto poruszono r6\rniez

kwestie funkcjonowania
Krajowego Centrum ds

AIDS 8 takzc oBanizacji
i procedurg Postlpowati
przelargowych.
przekazsna na konto
dochod6w do Minisrcrstt','4

Zdrowia

Pismo z dnia:
l9 01.201?r.

Ze strony firmy Teva
Pharmacauticals SP. z o.o.:

Spotkalie:

l. Agnieszka Cztjkowska-Mech

01.02.2017r.

- Dvrchor dziah

szPitalnego

2. Ag,ata Skubisz - Kicrownik
ds. liarkeringu i DYstrYbucji
3. Michal Babula - mlodszY
kicrownik ds' informacj i

medycznej

Om6wienie Plan6w firmY
zwiazane z

wprowadzeniem na rynek

polski nowych
preparal6w
antyrenowirusowYch

W trakcie spo*ania
omawianc bYtY sPraw)'
zwiqzanc z PlanowanYm
przez firmg TEVA

wprowadzcniem na ryn€k
polski nowYch PreParato*'
gcnerycrnych
antyretrowirusoi{Ych;
odpowiednik 'l'ruvadY

i Kivexy.

PreParatY w

momencie Produkcji
posiadajq minimum 2-letni4

Rejestr spraw z klientami zewnqtrznymi w I p6lroczu 2017 roku'

I B€ar! Zawads

-

byd dcdykowana na rYnek

dzial

polski, a leki bgdq Posiadai
polrkic opshowinia zg.
z prawom
fsrmaccuryczrym.
Porurzono dwnis2 kwestie
przyszlych postgPowadt na

medyczty
2. Msgdalcna ltyckr

- dzisl

mcdyczty
3.Marcin Grzcsisk - dzial
mcdyczny
4. Marta Walichnowska - dziat
progromow

zakup lckdw

antyrctrowirusowych Prz€z

72P prty MZonzglat6w
rn rok 2017.

?isno
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dfa:

03.02.201?r.
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stronv formy Sgndoz Polgka
Sp. z o.o.:
l:Maciej Wg8orck - kicrownik
ds. handlowych

Spo*arti?:

On6wicnlc wsPdlPracY
oraz plan6w dot.

proccdury PostcPowai

przeuryowych na zakuP
lek6w ARV.

sf,0u0ur
Zc sronv KC.ds.AlDs:
I. B!3ta Zawsda - dzial
mcdyczny

.

Maryla RoS,alewicz
oirodek informacji

4

zagadnicnia dotYczqce
pmccdury PostgPowaria
prrctargowggo ns zakup
lckdw ARV, skladania

dokunortacji do
posQpowaii omt kwestis
wymirny lckdw ARV zg.

zztpisami$8umowY.

w

2016 roku csntrum
zakupito 1700 oPakowgd
lcku AbakavirtLamiwdine
Sandoz 600+300mg. nbl.
z drtq watnolci dg

2. Magdllcna lzYcka - dzial
medyczly
3. Marcin Grzesiak - dzial

mcdyczly

Celem spotkuiE bYtY
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