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Najnowsze informacje z Rynku
Zdrowia wprost na Twój e-mail.
Wiadomości, opinie, komentarze,
analizy!

Najnowsze

Najpopularniejsze

Komentowane

ZAPISZ
» Interniści
i pediatrzy w POZ: lekarze oceniają zmiany
proponowane przez resort zdrowia
* Zamów ienie new slettera oznacza
podaj e-mail

akceptację Polityki pryw atności portalu.

» Program zdrowotny PiS: likwidacja NFZ, wszystkie leki
refundowane w cenie 8,50 zł
Rozmawiamy z prof. Jakubem Gołąbem, kierownikiem Zakładu Immunologii Centrum Odwiedź i polub nasz profil na
» Łódzkie:tam
dostają rachunki od NFZ za wielokrotną zmianę
Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem projektu BASTION,
Facebooku. Znajdziesz
lekarzy
dofinansowanego przez Komisję Europejską kwotą ponad 16 mln zł. Głównym celemprzegląd najciekawszych
informacji dnia.
projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu
» Kto ma płacić za badania kliniczne? Nie wszystkie przepisy
Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Badania naukowe prowadzone w
Subskrybuj kanałysąRSS
jasne - bądź
ramach tego projektu dotyczą personalizowanej onkologii i obejmują dziesięć projektów
na bieżąco z informacjami z
badawczych.
» Wiceminister zdrowia o błędach lekarskich i dodatkowych
serwisu.
ubezpieczeniach

Rynek Zdrowia: - Jak powstał pomysł projektu
Moduł z najnowszymi
» RPO:
wyniki badania
nt. stosunku Polaków do eutanazji są
BASTION?
informacjami Rynku
Zdrowia
w
Twoim serwisie. szokujące
Prof. Jakub Gołąb: - W Polsce zawsze było mało
pieniędzy na badania, stąd idea sięgnięcia po środki z
» Kościerzyna: za miesiąc szpital będzie spółką
Unii Europejskiej. Wynikała ona też częściowo z faktu,
że wcześniej realizowaliśmy badania, w wyniku których
» OZZL o liście ministra "Do przyjaciół lekarzy"
dokonaliśmy odkrycia naukowego.
Udało się nam zainteresować nim firmę
biotechnologiczną z Holandii. Chciała ona odkupić
prawa do tegoż wynalazku od uczelni, ale podczas
rozmów z firmą zdałem sobie sprawę, że nie mamy ani
jednej osoby, która potrafiłaby skutecznie poprowadzić negocjacje. Niestety, nie podjęto żadnych prób
wynegocjowania lepszych warunków sprzedaży.

» Prof. Adam Maciejewski: pacjent po przeszczepie twarzy
wstał, połyka, widzi
» URPL w sprawie wycofanego produktu Fervex

Co ciekawe, przedstawiciele firmy, już po zakończeniu oficjalnych rozmów, sami zaoferowali, że
dodatkowo dofinansują badania naukowe w moim zespole i przekazali nam drogą aparaturę badawczą,
o której marzyliśmy od lat, ale nigdy nie udało nam się zdobyć środków. Jednym z celów projektu
BASTION jest zatem stworzenie w uczelni procedur i mechanizmów instytucjonalnego wspierania
komercjalizacji wynalazków: profesjonalne szacowanie komercyjnej wartości odkrycia, jak i wsparcie
przy poszukiwaniu inwestora.
- Wystarczy przyjrzeć się, jak to robią inni?
- Właśnie tak chcemy podejść do tego zadania. Od września ubiegłego roku do roku 2016 będziemy
realizować projekt BASTION jako samodzielna jednostka naukowa, ale we współpracy z renomowanymi
partnerami zagranicznymi. Mamy ich 13 z całej praktycznie Europy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Włoch, Szwecji, Belgii, Francji, Holandii. Są wśród nich uniwersytety, instytuty badawcze oraz firmy
zajmujące się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Dzięki temu projektowi
zdobędziemy tak ważny know-how. Jest to o tyle istotne, że na uczelniach medycznych nikt się tym w
zasadzie do niedawna nie interesował.
- BASTION ma być pomostem pomiędzy światem, w którym funkcjonują polscy badacze, i
światem normalności - jasnych reguł i wiedzy jak postępować - w którym działają ich koledzy
za granicą?
- Można tak powiedzieć. W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami, akademiami, w
których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem: właściwą wagę ma jedynie w
deklaracjach, które, niestety, nie zawsze mają pokrycie w działaniach.
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Następna »

ROZMOWA
Wiceminister zdrowia o błędach
lekarskich i dodatkowych
ubezpieczeniach
Jeśli samorząd lekarski zamknie się
na problem, jakim są błędy lekarskie,
to prestiż tego zaw odu upadnie. Lekarze muszą być
bardziej w yczuleni, gdy coś złego dzieje się z pacjentem podkreśla w w yw iadzie dla PAP w iceminister zdrow ia
Sław omir Neumann.

OPINIE I POLEMIKI
Zmiana wzoru recept: zmarnowano miliony na zakup
nieważnych druków

www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Sukces-wymaga-organizacji,130404.html

1/2

28.05.2013

Sukces wymaga organizacji - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Share
Share
Share
Share
More

w ydrukuj artykuł

skom entuj (0)

0

POLECAMY W PORTALU
Strata dla systemu okazała w iększa niż spodziew ane
korzyści - tak Grzegorz Mazur, prezes Okręgow ej Rady
Lekarskiej w Łodzi komentuje w portalu rynekzdrow ia.pl
skutki(...)

Trzeba wprowadzić w życie zmiany w ochronie
zdrowia
Kto ma płacić za badania
kliniczne? Nie wszystkie
przepisy są jasne

Interniści i pediatrzy w
POZ: lekarze oceniają
zmiany proponowane
przez resort zdrowia

Prof. Brian Butler:
napromienianie metodą
IMRT jest precyzyjne jak
strzał snajpera

Lekarze przeciwni ezwolnieniom?

Pracy jest w iele. Zamiast
obiecyw ać zmiany, trzeba je
w drażać - mów i Tomasz Latos,
now y przew odniczący sejmow ej
komisji zdrow ia, który podkreśla, że
będzie dążył do(...)

KOMENTARZE (0)

OSTA TNIO NA FOR UM
Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne: Polacy nie
wydadzą na nie 30 mld zł?

Brak komentarzy

qw er, Jeżeli brakuje pieniędzy w systemie, to każdy
kto może pow inien go zasilić. Gdyby w prow adzić
dodatkow e dobrow olne darow izny na NFZ, to
w ynisłyby one...

DODAJ KOMENTARZ

600 tys. zł - na tyle WOŚP wycenia szkolenia dla
dyspozytorów medycznych

Kliknij aby dodać komentarz.

reversed, Gdyby tylko 5% Tw ojej energii szło na coś
konstruktyw nego, to Św iat (a już na pew no Polska)
byłby w yraźnie lepszy. Miast hejtow ać napisz coś...

RYNEK ZDROWIA POLECA
AKTUALNOŚCI ARTYKUŁY MIESIĘCZNIK SERWISY TEMATYCZNE PRACA PRZETARGI SZKOLENIA GIEŁDA FORUM KONFERENCJE
REKLAMA REDAKCJA KONTAKT PARTNERZY REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA COOKIES MODUŁY INFORMACJI RSS
Finanse i zarządzanie Inw estycje Aparatura i w yposażenie Informatyka Praw o Polityka zdrow otna Ubezpieczenia zdrow otne Farmacja Badania i rozw ój
Nauka Po godzinach Usługi medyczne
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Choroby płuc
Choroby w ew nętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia
Diabetologia
Diagnostyka laboratoryjna

Endokrynologia
Geriatria
Hematologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Laryngologia
Medycyna paliatyw na
Medycyna ratunkow a
Medycyna rodzinna

Mikrobiologia lekarska
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Pediatria

Położnictw o i ginekologia
Psychiatria
Radiologia
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Zakażenia szpitalne
Zdrow ie publiczne

Nasze słow a kluczow e
Kontraktow anie św iadczeń
Leczenie szpitalne
Podstaw ow a opieka
zdrow otna
Ambulatoryjna opieka
specjalistyczna
Programy lekow e
Refundacja leków
Nadw ykonania

Informatyzacja
Inw estycje
Zadłużenie szpitali
Recepty
Praw o
Zarządzanie
Przekształcenia szpitali
Przychodnie
Wszystkie słow a kluczow e

Miesięcznik Rynek Zdrow ia i portal RynekZdrow ia.pl są w ydaw ane przez Grupę PTWP S.A. zarządzającą także serw isami internetow ymi:

Wirtualny Now y Przemysł pełny obraz gospodarki.
Najnow sze i najw ażniejsze
informacje z kluczow ych
branż przemysłu: energetyka,
nafta, górnictw o, chemia,
budow nictw o, finanse.

Specjalistyczny portal
aptekarzy i farmaceutów .
Aktualności, opinie, w yw iady.
Barometr rynku aptecznego.

Portal dentystów i protetyków .
Informacje z branży,
w yszukiw arki produktów ,
materiałów , kursów i szkoleń
stomatologicznych, oferty
pracy w stomatologii.

Samorząd terytorialny,
gospodarka komunalna,
inw estycje gminne, finanse
miast i gmin, edukacja najnow sze informacje,
aktualne komentarze. Ranking
prezydentów polskich miast i
marszałków w ojew ództw .

Portal profesjonalistów
zainteresow anych szeroko
rozumianą branżą HR,
strategiami zarządzania
zasobami ludzkimi i rozw ojem
kariery.

Portal o inw estycjach i
rozw oju przemysłu
spożyw czego, handlu
detalicznego i hurtow ego w
Polsce. Najlepsze źródło
w iedzy o problematyce
biznesu żyw nościow ego.

Sieci handlow e, sklepy
detaliczne, handel
now oczesny i tradycyjny hipermarkety, dyskonty, sklepy
osiedlow e - portal o
inw estycjach w branży FMCG
i rynku handlu detalicznego w
Polsce

Portal now oczesnego rolnika produkcja roślinna, produkcja
zw ierzęca, technika rolnicza.
Zaw sze aktualne, fachow e i
spraw dzone w iadomości.
Katalog maszyn rolniczych.

Darmow e ogłoszenia rolnicze
w sieci. Maszyny i urządzenia,
bydło i trzoda chlew na, zboża.
Sprzedam, kupię, zamienię.

Zaw sze aktualne gazetki
promocyjne sieci handlow ych:
hipermarkety, dom i ogród,
dyskonty, delikatesy,
ogólnopolskie sieci osiedlow e.

www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Sukces-wymaga-organizacji,130404.html

Biura, magazyny, centra
handlow e, hotele, tereny
inw estycyjne - codzienny
serw is informacyjny z branży
nieruchomości komercyjnych.
Aktualności, w yw iady,
analizy, RETAIL MAP - mapa
centrów handlow ych.
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