Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej (I – VI 2016r.)
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu (rozmowa
telefoniczna, spotkanie,
przesyłka, kontakt drogą
elektroniczną)

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby
występującej w imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie wpływu, jaki
Określenie spraw, których
dotyczył kontakt (w tym:
wywarł kontakt podjęty
określenie produktu, leczniczego
przez klienta
zewnętrznego (np. dane
lub wyrobu medycznego)
dotyczące zakupu lub
wykorzystania produktu
leczniczego lub wyrobu
medycznego)

1.

28.01.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

2.

08.02.2016

Biameditek sp.z o.o.

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Mariusz Szałkowski

Wizyta inf.

brak wpływu

3.

23.02.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

4.

23.03.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

5.

26.04.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

6.

16.05.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

7.

20.05.2016

Sandoz Polska sp. z
o.o.

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Anna Marszałek-Piraj

Wizyta inf.

brak wpływu

8.

20.05.2016 i
08.06.2016

MSD sp. z o. o.

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Anna S.

Wizyta inf.

brak wpływu

9.

10.06.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

10.

27.06.2016

Celon Pharma

Firma farmaceutyczna

-

spotkanie po godzinach
pracy

p. Ewelina Łyk

Wizyta inf.

brak wpływu

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Ogólnopediatryczny (I – VI 2016r.)
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu Imię, nazwisko oraz
(rozmowa
funkcja osoby
telefoniczna,
występującej w
spotkanie,
imieniu klienta
przesyłka, kontakt
zewnętrznego
drogą
elektroniczną)

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

1.

3.02.2016 r.

Nutricia Polska

Sp. z o.o.

prezentacja

Nawrocka
Urszula

przekazanie
informacji
o produktach

podniesienie
wiedzy
personelu

2.

11.03.2016 r.

KCR

S.A.

spotkanie

Stawicka
Agnieszka

wizyta
monitorująca

badanie
kliniczne

3.

13.04.2016 r.

Nestle

S.A.

prezentacja

Miszczyszyn
Tomasz
Dyszewska
Edyta

przekazanie
informacji
o produktach

podniesienie
wiedzy
personelu

4.

21.04.2016 r.

Mead Johnson

Sp. z o.o.

prezentacja

Skórska Renata

przekazanie
informacji
o produktach

podniesienie
wiedzy
personelu

5.

15.06.2016 r.

Vitis Pharma

Sp. z o.o.

prezentacja

LipińskaSkrzypek
Agnieszka

przekazanie
informacji
o produktach

podniesienie
wiedzy
personelu

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Lekarz kierujący oddziałem
Prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie Oddziałe
Ortopedii I w dn. 01.01.2016 -30.06.2016

Wskazanie klienta zewnętrznego

Data
Nazwa

1.

brak

Forma kontaktu (rozmowa
W przypadku
telefoniczna, spotkanie,
stowarzyszeń, fundacji
przesyłka, kontakt drogą
Forma działalności
lub innych organizacji
elektroniczną)
wskazanie żródeł
finansowania działalności

brak

brak

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):
Kierownik Kliniki Ortopedii I USD Prof.. Grzegorz Kandzierski

brak

Określenie spraw,
Imię, nazwisko oraz
których dotyczył
funkcja osoby
kontakt (w tym:
występującej w imieniu określenie produktu,
klienta zewnętrznego leczniczego lub wyrobu
medycznego)

brak

brak

Określenie wpływu, jaki
wywarł kontakt podjęty
przez klienta
zewnętrznego (np. dane
dotyczące zakupu lub
wykorzystania produktu
leczniczego lub wyrobu
medycznego)

brak

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Imię, nazwisko
oraz funkcja
osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie produktu,
leczniczego lub
wyrobu medycznego)

1

11.01.2016

Siemens

spotkanie

Ryszard
Głażewski

Wdrożenie MR

2

14.01.2016

Philips

Spotkanie

Marcin Gryz

Sprawy dotyczące
dzierżawy USG

3

16.02.2016

siemens

spotkanie

Ryszard
Głażewski

Wdrożenie MR

4

22.02.2016

Philips

Spotkanie

Marcin Gryz

Sprawy dotyczące
dzierżawy USG

5

8.03.2016

Siemens

spotkanie

Ryszard
Głażewski

Wdrożenie MR

6

11.03.2016

Bayer

Spotkanie

Monika
Przedstawienie
Wierzchowska rodzajów
kontrastów do MR

7

16.03.2016

GE

spotkanie

Ewelina
Romańska

Przedstawienie
rodzajów

Określenie
wpływu, jaki
wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

kontrastów do MR
8

28.04.2016

Synektik

Spotkanie

Marcin
Mikosz

9

15.06.2016

Kosmed

Spotkanie

Stanisław
Ostrowski

USG
Pulmunologia,

10

23.06.2016

Philips

Spotkanie

Marcin Gryz

Sprawy dotyczące
użytkowania i
dzierżawy USG

11

27.06.2016

Siemens

Spotkanie

Ryszard
Głażewski

Wdrożenie MR

12

28.06.2016

Shimadzu

Spotkanie

Jerzy Pietrzak Sprawy aparatów
RTG

13

4.07.2016

Synektik

Spotkanie

Marcin
Mikosz

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
II Oddział Ortopedii Dziecięcej
I – VI 2016r.
Lp.

D
a
t
a

Wskazanie klienta zewnętrznego

Nazwa

Forma kontaktu (rozmowa telefoniczna, spotkanie,
przesyłka, kontakt drogą elektroniczną)

For
ma
dział
alno
ści

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby
występującej w imieniu klienta zewnętrznego

W przypadku stowarzyszeń, fundacji lub
innych organizacji wskazanie źródeł
finansowania działalności

Nie prowadził spotkań z klientami zewnętrznymi
0
9
.
0
2
.
2
0
1
5
r
.

Określenie spraw, których
dotyczył kontakt (w tym:
określenie produktu,
leczniczego lub wyrobu
medycznego)

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

1

19.01.2016

Tactica Pharmaceuticals

Firma
farmaceutyczna

spotkanie

Patryk
Skipirzepa

Prezantacja
preparatów:
Larimax,
Larimax N,
Cetraxal

-

2

01.06.2016.

Sequoia

Firma
farmaceutyczna

spotkanie

Radosław
Łosiewicz

Prezentacja
preparatów:
Entitis, Omega
Med

-

-

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
KLINIKA CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ MC. I – VI. 2016
Lp.

1

Data

18.01.2015

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

Prahealthscienences

f-ma farm.

2.
3
4.
Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Spotkanie

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Joanna Liber

Wizyta kontrolna
badania
klinicznego

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCEYM w Lublinie
w okresie 01.2016. do 30.06.2016r.

Lp.

Data

1.

02.06.2016.

Wskazanie klienta zewnętrznego

PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

osobista

MONIKA
STYBAK

Prezentacja
produktów:
Biotron C,
Bronchosol

PRZEDSTAWICIEL

FIRMY
2.

03.03.2016.

NUTRICIA POLSKA SP. Z .O.O.

osobista

URSZULA
NAWROCKA
PRZEDSTYAWICIEL

FIRMY

3.

05.04.2016.

GEDEON RICHTER

osobista

JACEK KAWĘCKI
FIRMY

Prezentacja
dotycząca leków
Suprax, Groprinosin
BABY

MICHAŁ

Omówienie

PRZEDSTAWICIEL

4.

26.04.2016.

ALEXION

osobista

Przedstawienie
informacji o
produktach firmy
Nutricia dla
pacjentów
pediatrycznych
(Infatrici/Nutrikid
MF)

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

OPUCHNIK
PRZEDSTAWICIEL

FIRMY

5.

05.05.2016.

NUTRICIA POLSKA SP. Z .O.O.

osobista

problematyki
diagnostyki a HUS
oraz współczesnych
metod terapii z
uwzględnieniem
leku- ekulizumab.

Prezentacja
produktów
PRZEDSTYAWICIEL Infatrici/Nutrikid w
FIRMY
kontekście żywienia
pacjentów z
chorobami nerek.
URSZULA
NAWROCKA

Klinik Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
Przyjmowanie klientów zewnętrznych w UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCEYM w Lublinie
w okresie 01.01.2015r. d0 30.06.2015r.
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

1.

19.01.2015r.

SOLINEA

osobista

FORYSIUK
Prezentacja
MAGDALENA produktów firmy
przedstawiciel
firmy SOLINEA

2..

30.01.2015r.

FERNING
PHARMACEUTICOLS

osobista

MAGDALENA
SZCZERBA
przedstawiciel
firmy FERNING
PHARMACEU
TICOLS

3.

09.03.2015r.

TEVA
PHARMACEUTICOLS

osobista

ELŻBIETA
Prezentacja
OBSIEJCZUK produktu
przedstawiciel
EQUORAL
firmy
TEVA
PHARMACEU

Prezentacja
produktu
MINIRIN
MELT

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

TICOLS
4.

15.04.2015r.

QPHARMA

OSOBISTA

MAŁGORZTA
JUŚKIEWICZ
przedstawiciel
FIRMY
QPHARMA

Prezentacja
produktu
UROVAXON –
najnowsze
wytyczne
profilaktyki
nawracających
zakażeń układu
moczowego

5.

02.06.2015r.

ROCHE POLSKA

osobista

MAŁGORZATA
DRWIŁA
przedstawiciel
FIRMY
ROCHA
POLSKA

Prezentacja
produktu
CELLCEPT
oraz
rekomendacji
dot. stosowania
MMF w
chorobach
nefrologicznych
dzieci

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Kierownik Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zajączkowska

Klinik Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

1.

18.09.2014.

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Apotex Polska Sp. z o.o.

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

osobista

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Patrycja
Prezentacja
Ciechan-Gotner produktu Apo
przedstwiciel
Doxan
firmy Apotex
Polska Sp. z o.o.

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):Kierownik Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zajączkowskakk

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Oddział Patologii Niemowląt
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

1

1.01.do 30.06.
2016

Forma działalności

Z up. dr Kinga Górniak

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Brak kontaktów z klientami zewnętrznymi w Oddziale Patologii Niemowląt

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Prof. dr hab. n.med. Wanda Furmaga-Jabłońska

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Oddział Patologii Noworodków
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

1.

1.01.do 30.06.
2016

Forma działalności

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Brak kontaktów z klientami zewnętrznymi w Oddziale Patologii Noworodków

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

dr n.med. Elżbieta Szponar

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie Oddział Pediatrii
Endokrynologii i Diabetologii w dn. 1.01.2015-30.06.2015

Wskazanie klienta zewnętrznego

Data
Nazwa

22.01.2016 MSD

3.02.20166.02.2016

Medtronic

Forma działalnoś ci

W przypadku
stowarzyszeń, fundacji
lub innych organizacji
ws kazanie żródeł
finansowania działalności

Badania kliniczne

Forma kontaktu (rozmowa
telefoniczna, s potkanie,
przes yłka, kontakt drogą
elektroniczną)

spotkanie

Określenie wpływu, jaki
Określenie s praw,
wywarł kontakt podjęty
Imię, nazwisko oraz
których dotyczył
przez klienta
kontakt (w tym:
zewnętrznego (np. dane
funkcja osoby
występującej w imieniu
okreś lenie produktu,
dotyczące zakupu lub
klienta zewnętrznego
leczniczego lub wyrobu wykorzys tania produktu
medycznego)
leczniczego lub wyrobu
medycznego)

Magdalena Kusiakprzedstawiciel

Badanie kliniczne
Merck Protocol MK0431-083

Sprawy związane z
pacjentem badania
klinicznego Merck
Protocol MK-0431-083

Wegenke Marcinprzedstawiciel

Firma produkujaca
sprzęt medyczny

Udział pracownika
Kliniki w kongres ie
ATTD 2015 w Paryżu

os obis ta

Udział pracownika Kliniki
w kongresie ATTD 2015
w Paryżu

18.02.2016 Ips en

Firma farmaceutyczna

os obis ta

Paweł Derleta - monitor
badania klinicznego

monitoring badania
klinicznego

16.03.2016 Ips en

Firma farmaceutyczna

os obis ta

Paweł Derleta - monitor
badania klinicznego

monitoring badania
klinicznego

kontynuacja badania
klinicznego
obserwacyjnego
dotyczącego preparatu
Increlex
kontynuacja badania
klinicznego
obserwacyjnego
dotyczącego preparatu
Increlex

Badanie kliniczne
Merck Protocol MK0431-083

Sprawy związane z
pacjentem badania
klinicznego Merck
Protocol MK-0431-083

Udział pracowników
Kliniki w kongres ie
ESPE 2015

Skierowanie dwóch
pracowników Kliniki na
w/w kongres

wykład nt. leczenia
IGF1

kontynuacja badania
klinicznego
obserwacyjnego
dotyczącego preparatu
Increlex

15.04.2016 MSD

Badania kliniczne

s potkanie

Magdalena Kus iakprzeds tawiciel

07.05.2016 Sandoz

Firma farmaceutyczna

os obis ta

Izabela Kowalewska przeds tawiciel

12.05.2016 Ips en

Firma farmaceutyczna

os obis ta

20.05.2015 Sandoz

Firma farmaceutyczna

Izabela Kowalewskał kontakt drogą elektroniczną przeds tawiciel

Udział pracowników
Kliniki w kongres ie
ESPE 2015

Skierowanie dwóch
pracowników Kliniki na
w/w kongres

13.06.2016 Sandoz

Firma farmaceutyczna

os obikontakt droga
elektroniczną

Udział pracowników
Kliniki w kongres ie
ESPE 2015

Skierowanie pracownika
Kliniki na w/w kongres

Imię, nazwis ko i stanowis ko pracownika (w wers ji papierowej czytelny podpis ):

Anna Bartys-Car

Rafał Bielecki
-przeds tawiciel

dr n. med.. Iwona Beń-Skowronek - po. Kierownika Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcymi w Lublinie Oddział Neurologii Dziecięcej
01.01.2016-30.06.2016r.

Wskazanie klienta zewnętrznego

Lp.

Data
Nazwa

Forma kontaktu (rozmowa
W przypadku
telefoniczna, spotkanie,
stowarzyszeń, fundacji przesyłka, kontakt drogą
Forma działalności lub innych organizacji
elektroniczną)
wskazanie żródeł
finansowania działalności

Określenie spraw,
Imię, nazwisko oraz
których dotyczył
funkcja osoby
kontakt (w tym:
występującej w imieniu określenie produktu,
klienta zewnętrznego leczniczego lub wyrobu
medycznego)

Określenie wpływu, jaki
wywarł kontakt podjęty
przez klienta
zewnętrznego (np. dane
dotyczące zakupu lub
wykorzystania produktu
leczniczego lub wyrobu
medycznego)

1.

Clinical Research
11.02.2016 Associate TFS Polska

Prowadzenie badań
klinicznych

kontakt osobisty

Charymski Marcin

wizyta monitorująca

badanie kliniczne

2.

Clinical Research
7.04.2016 Associate TFS Polska

Prowadzenie badań
klinicznych

kontakt osobisty

Charymski Marcin

wizyta monitorująca

badanie kliniczne

3.

Clinical Research
5.07.2016 Associate TFS Polska

Prowadzenie badań
klinicznych

kontakt osobisty

Charymski Marcin

wizyta monitorująca

badanie kliniczne

6.06.2016 Kedrion Clinical

producent
preparatów
neurologicznych

kontakt osobisty

Jakub Kostecki,
przedstawiciel

Przekazanie informacji o podniesienie wiedzy
produktach
personelu

4

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):

Prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk- Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego
Nazwa

Forma działalności

W przypadku
stowarzyszeń,
fundacji lub innych
organizacji
wskazanie źródeł
finansowania
działalności

Forma kontaktu
(rozmowa
telefoniczna,
spotkanie,
przesyłka, kontakt
drogą
elektroniczną)

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Określenie spraw,
których dotyczył
kontakt (w tym:
określenie
produktu,
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

1.

20. 01. 2016

NOVARTIS

spotkanie

spotkanie

Jacek Falkowski Program
terapeutyczny –
usuwania
nadmiaru żelaza
z organizmu.

2

29. 01. .2016

PFIZER POLSKA

spotkanie

spotkanie

Kamil Stepuch

Zmiany w
programie
lekowym
Zapobiegania
Krwawieniom u
Dzieci z
Hemofilią A i B.

3

03. 02. 2016.

MSD POLSKA

spotkanie

spotkanie

Małgorzata
Tomkiewicz
Witold
Kozłowski

Inwazyjne
zakażenia
grzybicze –
profilaktyka i

Określenie wpływu,
jaki wywarł kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego (np.
dane dotyczące
zakupu lub
wykorzystania
produktu
leczniczego lub
wyrobu
medycznego)

terapia..
4.

03.02. .2016

MSD POLSKA

spotkanie

spotkanie

Małgorzata
Tomkiewicz,
Witold
Kozłowski

Inwazyjne
zakażenia
grzybicze –
profilaktyka i
terapia. Leki ;
Cancidas,
Noxafil.

5.

04. 02. .2016.

MSD POLSKA

spotkanie

spotkanie

Małgorzata
Tomkiewicz
Witold
Kozłowski

Inwazyjne
zakażenia
grzybicze –
profilaktyka i
terapia. Leki ;
Cancidas,
Noxafil.

6

16. 02. .2016.

NOVARTIS

spotkanie

spotkanie

Dorota JurekKrzyżewska

Poruszenie
zagadnień
związanych z
nadmiarem
żelaza u
pacjentów
pediatrycznych.

7

09. 03. 2016

WORLD MARKETS

spotkanie

spotkanie

Robert Dragan

Rozmowa o
wskazaniach do
stosowania
produktu
leczniczego
Liv.52.

8

17. 03. .2016.

BAXTER POLSKA

spotkanie

spotkanie

Małgorzata
Górska

Omówienie
funkcjonowania

programu
lekowego
Zapobieganie
krwawieniom u
dzieci z
hemofilią A i B.
9

01. 04. 2016.

PFIZER POLSKA

spotkanie

spotkanie

Kamil Stepuch

Zmiany w
programie B.15
– Zapobieganie
krwawieniom u
dzieci z
hemofilią A i B.

10

08. 04. 2016

LM LINE

spotkanie

spotkanie

Michał
Grabowski

Prezentacja
`
systemu
chłodzenia
powierzchniowe
go - mat.
Chłodzących
EMCOOL.

11

14. 04. 2016

NOVARTIS

spotkanie

spotkanie

Jacek Falkowski Program
Katarzyna
terapeutyczny –
Bitner
nowe wskazania
rejestracyjne
eletraupopag.

12.

27. 04. 2016.

SEQUOIA

spotkanie

spotkanie

Radosław
Jasiewicz

Prezentacja
preparatów
Actiferd Fe
stosowanych w
profilaktyce,
niedoborach

żelaza anemii u
noworodków,
niemowląt i
dzieci.
13.

18. 05. .2016.

NOVARTIS

spotkanie

spotkanie

Jacek Falkowski Prezentacja
doświadczeń
własnych Leczenie
nadmiaru żelaza
w organizmie

14.

25. 05. 2016.

BAXTER POLSKA

spotkanie

spotkanie

Michał Stepuch Omówienie
funkcjonowania
programu _
Zapobieganie
krwawieniom u
dzieci z
hemofilią A i B.

15.

06. 06. 2016.

PIERRE – FABRE
MEDICAMENT

spotkanie

spotkanie

Krzysztof
Kasprzyk

Spotkanie
informacyjne
dotyczące
preparatu
BUSILVEX.

16.

04. 07. 2016.

MSD

spotkanie

spotkanie

Małgorzata
Tomkiewicz

Iinwazyjne
zakażenia
grzybicze. Leki :
Noxafil,
Cancidas.

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis):Prof. J. Kowalczyk

