Przyjmowanie klientów zewnętrznych w UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCEYM w Lublinie
Oddział Pediatrii i Nefrologii
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.

Lp.

Data

1.

13.09.2017r.

Wskazanie klienta zewnętrznego

MEDEC Gmbh Sp. Z o.o.

Dr hab. n. med. Przemysław Sikora

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

Osobista

Magdalena Kwiecińska

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

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

Data

Wskazanie klienta zewnętrznego

Nazwa

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

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

Forma działalności

1.

20.09.2017

Mylan Sp. z
o.o.

Firma farmaceutyczna

spotkanie po godzinach p. M. Lemieszek
pracy

Wizyta inf.

brak wpływu

2.

31.10.2017

ALK - Abello

Firma farmaceutyczna

spotkanie po godzinach p. B. Romański
pracy

Wizyta inf.

brak wpływu

3.

14.11.2017

Intec Medical

Firma farmaceutyczna

spotkanie po godzinach p. P. Krupop
pracy

Wizyta inf.

brak wpływu

4.

16.11.2017

Polpharma

Firma farmaceutyczna

spotkanie po godzinach p. A. Kowalska
pracy

Wizyta inf.

brak wpływu

5.

20.12.2017

Mylan Sp. z
o.o.

Firma farmaceutyczna

spotkanie po godzinach p. M. Lemieszek
pracy

Spotkanie
naukowe”ARIA”
2017

brak wpływu

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

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCEYM w Lublinie
I Oddział Ortopedii Dziecięcej
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.

Lp.

Data

1.

brak

Wskazanie klienta zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

brak

brak

brak

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

brak

Dr hab. med. Grzegorz Kandzierski, prof. UM
Przyjmowanie klientów zewnętrznych w UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCEYM w Lublinie
II Oddział Ortopedii Dziecięcej
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.

Lp.

Data

1.

brak

Wskazanie klienta
zewnętrznego

brak

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

brak

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Gregosiewicz

Imię, nazwisko oraz funkcja
Określenie spraw,
Określenie wpływu, jaki wywarł
osoby występującej w imieniu których dotyczył kontakt
kontakt podjęty przez klienta
klienta zewnętrznego
(w tym: określenie
zewnętrznego (np. dane dotyczące
produktu, leczniczego
zakupu lub wykorzystania produktu
lub wyrobu
leczniczego lub wyrobu
medycznego)
medycznego)
brak

brak

brak

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Pediatrii i Gastroenterologii
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

Data

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

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

1.

30.11.2017 r.

NESTLE

Spotkanie

Joanna Porębiak
Edyta Dyszewska

przekazanie informacji
o produktach

podniesienie wiedzy personelu

2

7.12.2017 r.

NUTRICIA Advanced
Medical Nutrition

Spotkanie

Ewa Worona

przekazanie informacji
o produktach

podniesienie wiedzy personelu

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Przyjmowanie klientów zewnętrznych w UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCEYM w Lublinie
Oddział Kardiologii Dziecięcej
w okresie 01.07.2017. do 31.12.2017r.
Lp.

Data

1.

-

Wskazanie klienta
zewnętrznego

-

Dr n. med. Elżbieta Sadurska

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

-

-

Określenie spraw, których dotyczył
Określenie
kontakt (w tym: określenie produktu, wpływu, jaki
leczniczego lub wyrobu
wywarł
medycznego)
kontakt
podjęty przez
klienta
zewnętrznego
-

-

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Neurologii Dziecięcej
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

Data

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

1.

06.09.2017
11.10.2017
19.12.2017

Clinical Research
Associate TFS Polska

Kontakt osobisty

Charymski Marcin

Wizyta
monitorująca

Badanie kliniczne

2

19.10.2017
12.12.2017.

NestleHealth Science

Kontakt osobisty

Porębiak Joanna

Przekazanie
informacji o
produktach

Podniesienie wiedzy
personelu

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis): Joanna Maceńko Sekretarka medyczna

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
KLINIKA CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

Data

1.

25.09.2017

Wskazanie klienta
zewnętrznego

Grunethal GMbH
KCR SA

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

Spotkanie

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

Wizyta monitorująca
badania

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

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
ODDZIAŁ ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

Data

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

1.

-

-

-

-

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika (w wersji papierowej czytelny podpis): dr n. med. Jolanta Pietraszek-Mamcarz

Określenie spraw,
Określenie wpływu,
których dotyczył kontakt jaki wywarł kontakt
(w tym: określenie
podjęty przez k
produktu, leczniczego klienta zewnętrznego
lub wyrobu
medycznego)
-

-

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.

Lp.

1.

Data

21. 07. 2017

2

10. 08. 2017.

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

PIERRE FABRE
MEDICAMENT

Spotkanie

Krzysztof Kasprzyk

MED

aspotkanie

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

Arkadiusz Stojek

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

Wizyta
informacyjna NT.
leku Busilvex
Omówienie
zastosowania
preparatu Tepadina

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.

Wskazanie klienta zewnętrznego

Data
Nazwa

1 05.07.2017 Sandoz

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

Firma
farmaceutyczna

kontakt drogą
telefoniczną

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w
imieniu klienta
zewnętrznego

Smulski Rafał przedstawiciel

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

Omówienie nowych
zasad zamówień na
somatropinę

Planowanie leczenia
dzieci niskorosłych w
ramach programów
lekowych

MK-0431-083
3 24.07.2017 msd

Badania kliniczne

kontakt droga
elektroniczną

Jedynak Łukasz

kontrola badania
klinicznego

Wykład na
spotkaniu lekarzy
4 21.09.2017 Lilly

Firma
farmaceutyczna

osobiście

Katarzyna Kozak

rodzinnych w IMW

Wykład

Wykład na
spotkaniu lekarzy
diabetologów pt.

5 5.04.2017

Lilly

Firma
farmaceutyczna

Edukacja trudnych
osobiście

6 10.11.2017 Novonordisk

Firma
farmaceutyczna

7 1.12.2017

Firma
organizująca
szkolenia

osobiscie

Firma
farmaceutyczna

osobiscie

Provena

8 29.12.2017 IPSEN

Dr hab. n. med. Iwona Beń - Skowronek

osobiście

Katarzyna Kozak

pacjentów

Wyklad

A. Sztejnbis

Wykład dla
diabetologów
Przyszłośc
pacjentów z
cukrzyca typu 1
leczonych przy
pomocy OPI

Wykład

Wykład dla
neonatologów i
polożnych
Przesłanie on line
informacji nt.
pacjentów
uczestniczacych w
badaniu klinicznym

Wyklad

wypełnienie ecrf

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Patologii Niemowląt
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

1.

Data

-

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

--

-

-

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

Określenie spraw,
Określenie wpływu,
których dotyczył kontakt jaki wywarł kontakt
(w tym: określenie
podjęty przez klienta
produktu, leczniczego
zewnętrznego
lub wyrobu
medycznego)
-

-

dr hab. n.med. Wanda Furmaga-Jabłońska

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Patologii Noworodków
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

1.

Data

-

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

--

-

-

Określenie spraw,
Określenie wpływu,
których dotyczył kontakt jaki wywarł kontakt
(w tym: określenie
podjęty przez klienta
produktu, leczniczego
zewnętrznego
lub wyrobu
medycznego)
-

-

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

n.med. Elżbieta Szponar

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.

Lp.

Data

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

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

1.

20.09.2017.

Bionorica

spotkanie

Maciej Moskaluk

Prezentacja
preparatów:
Sinupret, Imupret

-

2

23.10.2017.

Tactica

spotkanie

Tomasz Czarnecki

Prezentacja
preparatów: Rinotac,
Zatoxin, cefraxal,
Su-Ho Plus,
Fungotac, Larimax
T, Larimax Hydro,
Audio Control

-

2

20.12.2017.

Polski Lek

spotkanie

Michał Wołos

Prezentacja
preparatów: Entitis,
Otovax, Otoxaral

-

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik- Niedzielska
Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Dział Krwiolecznictwa
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

1.

Data

-

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

--

-

-

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

Określenie spraw,
Określenie wpływu,
których dotyczył kontakt jaki wywarł kontakt
(w tym: określenie
podjęty przez klienta
produktu, leczniczego
zewnętrznego
lub wyrobu
medycznego)
-

-

med. Irena Wożnica-Karczmarz

Przyjmowanie klientów zewnętrznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej
w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017r.
Lp.

Data

Wskazanie klienta
zewnętrznego

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

Imię, nazwisko oraz
funkcja osoby
występującej w imieniu
klienta zewnętrznego

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

1.

-

--

-

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

-

n.med. Jolanta Taczała

-

-

