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Dla ka¿dego specjalisty public relations strategia postêpowania w sytuacji 
zagro¿enia ¿ycia ludzkiego opiera siê na prostej wytycznej: „...Podsta-

wowym obowi¹zkiem firmy i administracji jest zapewnienie wszystkim 
obywatelom pe³nej i wyczerpuj¹cej informacji, jak zachowaæ siê w tej 
sytuacji. Przez pierwsze dni zdecydowanie tego brakowa³o, mieliśmy 
natomiast zamykanie fabryki na oczach kamer, bez zapewnienia leków 
zastêpuj¹cych corhydron” (Rafa³ Szymczak, Odruch serca i m¹dra stra-

tegia, na podstawie „Tygodnika Powszechnego”, Kiosk - Onet.pl, Wiado-

mości, 20.11.2006). Co dla specjalistów od komuni-
kowania siê w kryzysie jest proste i wynika z licznych 
doświadczeñ, dla urzêdników i niektórych pracodaw-

ców nie jest ju¿ tak oczywiste: „– Jeszcze nikt na 
świecie nie wymyśli³, jak w takiej sytuacji dotrzeæ do 
ka¿dego pacjenta – t³umaczy siê Niewójt.” (Zabójcze 
lekarstwo, „Dziennik”, 08.11.2006). Trudno uwierzyæ, 
¿e generalny inspektor nie s³ysza³, jak postêpuje siê w 
takich sytuacjach w krajach zachodnich. Prawdopodobnie Jelfa „...szan-

ta¿owa³a GIF, ¿e jeśli przeka¿e opinii publicznej informacje o zagro¿eniu 
¿ycia, oskar¿y go o dzia³anie na szkodê spó³ki, a inspektorat temu uleg³” 
(Odruch serca i m¹dra strategia, na podstawie „Tygodnika Powszech-

nego”, Kiosk - Onet.pl, Wiadomości, 20.11.2006). Wypowiedź g³ów-

nego inspektora farmaceutycznego Zbigniewa 
Niewójta tylko potwierdza to przypuszczenie: 
„Mieliśmy niemi³e doświadczenia z firmami far-

maceutycznymi, w tym s¹dowe, dlatego nie 
informujemy opinii publicznej o szczegó³ach.” 
(Ukrywali pomy³kê, „Dziennik”, 08.11.2006).
Bierna postawa i brak odpowiedzialności 
s¹ czêsto wynikiem braku elementów przy-

musu, na przy-

k³ad podczas 
zas³abniêcia w 
miejscu pub-

licznym krzyki 
„pomocy” bez 
wskazania kon-

kretnego adre-

sata naszej prośby mog¹ nie wywo³aæ oczeki-
wanej reakcji wśród przechodz¹cych osób. W 
przypadku wycofania leku z rynku „...ani firma, 
ani urzêdnicy nie maj¹ obowi¹zku informo-

waæ o zagro¿eniu.” (To Jelfa powinna ostrzec, 
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„Dziennik”, 08.11.2006). Niezale¿nie od tego, 
co zrobili urzêdnicy pañstwowi, a czego nie 
zrobili przedstawiciele firmy wina le¿y po obu 
stronach, choæ to Jelfa wprowadzi³a do obrotu 
opakowania corhydronu zawieraj¹ce ampu³ki 
innego preparatu. „To w³aśnie w fabryce do 
opakowañ specyfiku dla alergików i astmatyków 
trafi³y fiolki z preparatem zwiotczaj¹cym miêś-

nie, który powoduje k³opoty z oddychaniem i 
jest u¿ywany tylko podczas operacji.” (Ukrywali 
pomy³kê, „Dziennik”, 08.11.2006).

Zysk nade wszystko 
Obserwuj¹c przebieg wydarzeñ, mo¿na siê 
domyślaæ, ¿e w ca³ej sytuacji liczy³o siê nie 
dobro pacjenta, ale przede 
wszystkim pieni¹dze. Zarówno 
te, które zaoszczêdzi minister-

stwo, jak i te, których nie straci 
producent. „O tym, ¿e na rynek 
wesz³a wadliwa seria leku wiedzieliśmy ju¿ od 
dawna. Zosta³a ju¿ ona wycofana z obiegu. Sto-

sown¹ informacjê umieściliśmy na naszej stronie 
internetowej w zesz³ym miesi¹cu. Poinformo-

waliśmy te¿ hurtownie i farmaceutów.” (Cor-

hydron najlepiej zwróciæ do apteki, „Nowości”, 
09.11.2006). „Wygl¹da na to, ¿e wszyscy wie-

dzieli o sprawie, tylko pacjentów nikt nie zawia-

domi³ o niebezpieczeñstwie” (To Jelfa powinna 
ostrzec, „Dziennik”, 08.11.2006). 
Prawdopodobnie zanim sprawa ujrza³a świat³o 
dzienne, inwestorzy musieli zabezpieczyæ swoje 
aktywa. „W środê kurs litewskiego Sanitasu 
na wileñskim parkiecie spad³ o oko³o 7,5% (w 
czwartek nieco wzrós³). Oznacza to, ¿e w ci¹gu 
jednego dnia kapitalizacja spó³ki zmniejszy³a siê 
o ok. 40 mln z³. Ciekawy jest te¿ fakt, ¿e syste-

matyczny spadek kursu zaczêto notowaæ od 3 
listopada, co mo¿e wskazywaæ na to, ¿e dosz³o 
do przecieku informacji. To bowiem w³aśnie 
tego dnia Jelfa i g³ówny inspektor farmaceu-

tyczny dowiedzieli siê o obecności szkodliwej 
substancji w leku. Na rynek ta informacja trafi³a 
dopiero 8 listopada.” (Os³abiony Sanitas wci¹¿ 
chce debiutu, „Parkiet”, 10.11.2006). 
Zachodzi wiêc podejrzenie, ¿e obie strony 
zawar³y niepisany pakt o nieagresji i dopiero 
publikacja w „Dzienniku” z³ama³a ten uk³ad. 
Pierwsze punkty w walce na informacjê zdoby³a 
strona rz¹dowa. Orientuj¹c siê, ¿e tej machiny 
nie mo¿na ju¿ zatrzymaæ, przy³¹czy³a siê do 
krytykuj¹cych, wskaza³a winnego, „krzycz¹c” 
o tym jak najg³ośniej. Jelfa pope³ni³a b³¹d, gdy¿ 
dla niej najlepsz¹ obron¹ by³aby pe³na infor-

macja uprzedzaj¹ca sensacje opublikowane w 
„Dzienniku”. Nawet na dzieñ przed ich wyda-

niem kontakt z redakcjami innych gazet i pe³na 
informacja mog³yby zmieniæ późniejszy przebieg 

i ton relacji w mediach. Ka¿da gazeta ma tzw. gor¹ce strony. Taka ope-

racja z pewności¹ zakoñczy³aby siê sukcesem, a tak pozosta³o Jelfie tylko 
reaktywne dzia³anie i t³umaczenie tego, co przekrêcili inni.

Głosy internautów
Na liście dyskusyjnej InternetPR rozgorza³a dyskusja oceniaj¹ca pierw-

sze dzia³ania komunikacyjne zarz¹du Jelfy, a raczej ich brak. El¿bieta 
Śniadecka z grupy InternetPR.pl napisa³a 8 listopada 2006: „...na razie 
konferencja prasowa zarz¹du Jelfy przesuniêta na później. Zero informa-

cji, zero komentarza. I to im ludzie d³u¿ej zapamiêtaj¹ ni¿ pomy³kê. (...) 
Akcje raczej w dó³, ale jeśli Jelfa produkuje leki g³ównie „na receptê”, 
nie ma powodów do paniki. System premiowania lekarzy w Polsce 
dzia³a bez zarzutu, a pacjent ma niewiele do gadania. I mo¿e na to liczy 
sztab kryzysowy Jelfy?...” Konferencja prasowa jest jedn¹ z wielu metod 
przekazu informacji. Doświadczenie wielu praktyków komunikacji kry-

zysowej wskazuje, ¿e konferencje 
organizuje siê „tak szybko, jak jest 
to mo¿liwe”. Szybko nie zawsze 
oznacza od razu. 

Kryzys jak z podręcznika
W pierwszych dniach kryzysu, poczynaj¹c od 8 listopada, nie by³o 
wiadomo, jaka jest skala kryzysu i czy zarz¹d Jelfy wiedzia³ wystarcza-

j¹co du¿o o zagro¿eniach, aby organizowaæ konferencjê. W kontekście 
późniejszych zarzutów o zatajanie informacji, które by³y w posiadaniu 
zarz¹du na d³ugo przed upublicznieniem ich w mediach brak konfe-

rencji dzia³a³ jednak na niekorzyśæ firmy. W wypowiedziach na forach 
dyskusyjnych przewa¿a³a opinia, ¿e kryzys Jelfy jest podrêcznikowy, a 
schemat postêpowania mo¿na zapo¿yczyæ z firmy Johnson & Johnson 
i jej kryzysu z Tylenolem. „TVN24 ju¿ nakrêca temat. S¹dzê, ¿e jutro 
dzienniki bêd¹ go kontynuowaæ. A sama Jelfa znalaz³a siê w klasycznej 
sytuacji kryzysowej, w której jak na razie siê pogr¹¿a. A¿ siê nie chce 
wierzyæ, ¿e pope³nia tak szkolne b³êdy – zw³aszcza ¿e sytuacja z tego, 
czego siê dowiadujemy wygl¹da jak podrêcznikowy i wa³kowany od wielu 
lat casus Tylenolu...”. Przebieg tej sytuacji kryzysowej przypomnia³ na 
³amach „Tygodnika Powszechnego” Rafa³ Szymczak: „...Od pocz¹tku w³a-

dze J&J, wierz¹c w procedury kontroli wewnêtrznej, by³y przekonane, 
¿e nic z³ego nie mog³o siê zdarzyæ na etapie produkcji leku. Gdy po kil-
kunastu godzinach okaza³o siê, ¿e kapsu³ki leku naszpikowano cyjankiem 
potasu, firma poinformowa³a, ¿e w jej fabrykach nie u¿ywa siê cyjanku 
do ¿adnych celów (...), gdy dzieñ później okaza³o siê, ¿e cyjanek by³ u¿y-

wany w fabrykach (do trucia gryzoni), firma przyzna³a siê do wprowa-

dzenia opinii publicznej w b³¹d. (...) Gdyby jednak firma nie przyzna³a siê 
do pomy³ki z cyjankiem, a informacja wysz³aby z innego źród³a, media 
mog³yby nie uwierzyæ, ¿e to nie w fabryce dosz³o do zatrucia.” (Odruch 
serca i m¹dra strategia, na podstawie „Tygodnika Powszechnego”, Kiosk 
- Onet.pl, Wiadomości, 20.11.2006).

Kozioł ofiarny?
Na podstawie analizy wycinków prasowych trudno postawiæ diagnozê 
czy Goodwill PR, agencja doradzaj¹ca w tym kryzysie Jelfie, realizowa³a 
swoj¹ autorsk¹ strategiê czy strategiê skorygowan¹ przez przedstawicieli 
Jelfy. Choæ istnieje ogólny schemat komunikowania siê w kryzysie, ka¿da 
sytuacja ma charakter unikatowy. Sztuka poprawnej reakcji polega na 
w³aściwej sekwencji wykorzystania technik i środków komunikowania 
oraz na sposobie tworzenia wzajemnych relacji miêdzy nimi. Obserwu-

j¹c dzia³ania Jelfy, mo¿na odnieśæ wra¿enie, ¿e ktoś realizowa³ strategiê 
wed³ug schematu z podrêcznika, w tym wiele zaczerpn¹³ z komunikacji 
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kryzysowej J&J. Bezkrytyczne kopiowanie istniej¹cych schematów mo¿e 
byæ jednak niebezpieczne. „Prezes Burke wyst¹pi³ (...) na konferencji pra-

sowej (...), mówi¹c m.in.: „Oceniamy to przestêpstwo jako atak na spo³e-

czeñstwo [a nie tylko na J&J], lecz mimo to jesteśmy gotowi spe³niæ nasz 
obowi¹zek, który ³¹czy siê z pokryciem kosztów tej ohydnej zbrodni. Ale 
zwracam siê do was, nie czyñcie z tylenolu koz³a ofiarnego”. Dyrektor 
Jelfy te¿ u¿y³ określenia „kozio³ ofiarny” w odniesieniu do swojej firmy; 
porównanie zachowania Jelfy i Johnson & Johnson uświadamia arogancjê 
takiej wypowiedzi...” (Rafa³ Szymczak, Odruch serca i m¹dra strategia, 
na podstawie „Tygodnika Powszechnego”, Kiosk 
- Onet.pl, Wiadomości, 20.11.2006).
W przypadku J&J problem zatrutego leku zwi¹-

zany by³ z zewnêtrzn¹ manipulacj¹ przy pro-

dukcie, w przypadku Jelfy problemy pojawi³y siê 
przez niefrasobliwośæ niektórych pracowników 
firmy. „Decyzjê o zastopowaniu linii produkcyj-
nych podpisa³a Zofia Ulz, zastêpca GIF. W dokumencie opieraj¹cym siê 
na wstêpnych wynikach kontroli wymieni³a kilka powodów wstrzymania 
pracy w fabryce, m.in. niedostateczne zabezpieczenie fiolek, które bez 
etykiet znajdowa³y siê w metalowych koszach w magazynach oraz sk³a-

dowanie ich w bezpośrednim s¹siedztwie innych nieoznaczonych leków.” 
(Za³oga Jelfy protestuje przeciwko zamkniêciu zak³adu, „Gazeta Wybor-

cza” – Wroc³aw, 13.11.2006). W tym kontekście Rafa³ Szymczak s³usznie 
zauwa¿a, ¿e określenie „kozio³ ofiarny” w stosunku do Jelfy jest porów-

naniem co najmniej niestosownym.

Niespójny przekaz
W ramach aktywności informacyjnej z agencji 
Goodwill PR 9 listopada 2006 roku oko³o 8.30 
trafi³o na rêce dziennikarzy oświadczenie pre-

zesa zarz¹du. Oświadczenie o tyle ciekawe, ¿e 
w tytule sugeruje, i¿ autorem jest prezes Jelfy. 
Jednak s¹dz¹c z podpisu, nale¿y wnioskowaæ, ¿e 
autorem jest zarz¹d, a w jego w imieniu dyrek-

tor generalny Marek Wójcikowski. Rozwi¹zanie 
zagadki pojawia siê 
dopiero w kolej-
nych materia³ach 
przygotowanych 
przez Jelfê. Choæ 
i tu widaæ ró¿nice 
pomiêdzy treści¹ 

rozsy³an¹ mailem a tym, co zosta³o umieszczone 
na stronach. Przyda³oby siê wiêcej staranności w 
przygotowywaniu dokumentów, gdy¿ w¹tpliwe, 
aby ró¿nice by³y celowe i s³u¿y³y dywersyfikacji 
przekazu. Ograniczanie strat poprzez minimalizo-

wanie skali kryzysu nie jest naganne. Jest jak naj-
bardziej normaln¹ praktyk¹ antykryzysow¹. Taka 
taktyka wp³ywa na ograniczenie strat przedsiê-

biorstwa. Komunikaty dystrybuowane przez firmê 
nie mog¹ byæ jednak sprzeczne z informacjami z 
innych, porównywalnych pod wzglêdem wiary-

godności źróde³ i stanem faktycznym. Ujawnie-

nie rozbie¿ności mo¿e doprowadziæ do konfron-

tacji i w ostateczności do utraty wiarygodności. 
„- Badania inspektorów farmaceutycznych wska-

zuj¹, ¿e w Jelfie, jeśli chodzi o sprawy zwi¹zane z 
rozdzia³em, sortowaniem leków, dopuszczono siê 
zaniedbañ – oświadczy³ Jaros³aw Kaczyñski (...)” 
(Sanitas nie zra¿a siê do polskiej gie³dy, „Parkiet”, 
10.11.2006). „...prezes Jelfy i Sanitasu zaprzecza, 
¿e polska spó³ka zaniedba³a swoje obowi¹zki i 
zapewnia, ¿e tylko w jednej fiolce stwierdzono 
obecnośæ specyfiku, który mo¿e stanowiæ zagro-

¿enie dla ¿ycia.” (Os³abiony Sanitas wci¹¿ chce 
debiutu, „Parkiet”, 10.11.2006).

Protest nietrafiony
Wszyscy praktycy komunikacji zgadzaj¹ siê, ¿e 
komunikowanie siê w kryzysie musi byæ emocjo-

nalne i obrazowe. „Pracownicy Jelfy s¹ wściekli: 
gro¿¹, ¿e przyjad¹ protestowaæ do Warszawy, jeśli 
zakaz produkcji na³o¿ony na ich firmê nie zosta-

nie odwo³any (...). Zwi¹zkowcy z Jelfy szacuj¹, ¿e 
dzieñ przestoju produkcji oznacza 1,3 mln strat 
(...). - Ktoś chce nasz zak³ad zniszczyæ - twierdz¹ 
pracownicy firmy.” (Jelfa: jesteśmy koz³em ofiar-

nym, „Rzeczpospolita”, 13.11.2006). Dobrze, jeśli 
czytelnik bêdzie móg³ uto¿samiaæ siê z pracow-

nikami firmy, w której zaistnia³ kryzys. Dom, 
dzieci, podobne stanowisko pracy - wszystkie te 
elementy buduj¹ lepsze zrozumienie i tworz¹ niæ 
sympatii miêdzy firm¹ a otoczeniem. „Boimy siê 

Komunikowanie się 
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emocjonalne i obrazowe

Przypadek Halemby 

Z dziennikarzami mo¿na spotkaæ siê na oficjalnej konferencji, kiedy 
dysponuje siê przynajmniej podstawow¹ liczb¹ informacji o tym, co 
siê wydarzy³o. Organizacja konferencji dla samej konferencji jest 
bezcelowa. Ten mechanizm mo¿na by³o zauwa¿yæ podczas wybu-

chu metanu w Halembie. Abstrahuj¹c od innych elementów polityki 
informacyjnej, w pierwszych godzinach od wybuchu prowadzono 
oszczêdny dialog z mediami. Sprawa by³a delikatna, dotyczy³a ludz-

kiego ¿ycia i nikt nie chcia³ przedwcześnie informowaæ, co wydarzy³o 
siê pod ziemi¹, zanim nie zosta³o to dok³adnie zweryfikowane przez 
ratowników. Konferencja prasowa by³a przek³adana kilkakrotnie i nikt 
z tego powodu nie protestowa³. Informacje o nowym terminie kon-

ferencji i tak rozchodzi³y siê wśród dziennikarzy lotem b³yskawicy. 
Czas oczekiwania reporterzy skrzêtnie wykorzystywali na przekazy-

wanie do swoich redakcji w³asnych relacji z terenu kopalni oraz roz-

mów z ekspertami, górnikami i przedstawicielami zarz¹du kopalni. W 
tym w³aśnie okresie zanim odby³a siê konferencja, rzecznik prasowy 
kopalni, a tak¿e prezes zarz¹du udzielili kilku wywiadów. W³aśnie te 
relacje ujawni³y jeszcze jeden interesuj¹cy z punktu widzenia komu-

nikacji kryzysowej w¹tek. Dziennikarze na miejscu wydarzenia maj¹ 
zawê¿on¹ percepcjê zachodz¹cych zjawisk lub najzwyczajniej brak im 
czasu na analizê informacji sp³ywaj¹cych do nich w trakcie nagrywa-

nych wypowiedzi. Jedna z kluczowych informacji na temat zniszczenia 
systemu wentylacji w obszarze wybuchu, przekazana przez rzecz-

nika w trakcie jednej z wypowiedzi dla telewizji, nie sta³a siê od razu 
informacj¹ wiod¹c¹. Od chwili pojawienia siê jej w oficjalnym obiegu 
do momentu osi¹gniêcia przez ni¹ statusu „wiod¹cej” we wszystkich 
redakcjach informacyjnych minê³o ponad 15 minut. W przypadku tak 
dynamicznej sytuacji kryzysowej i ch³onności mediów na ka¿d¹ now¹ 
informacjê jest to bardzo d³ugi okres.
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zwolnieñ, bo jeśli firma nie bêdzie zarabiaæ, to z czego wyp³aci 
nam pensje; t³umaczy Ireneusz Oracz, szef zak³adowej „S”” (Pro-

test pracowników Jelfy, „Gazeta Wyborcza”, 13.11.2006). Taka 
taktyka dzia³a, ale tylko w konkretnych okolicznościach. Jelfa 
zapomnia³a, ¿e sytuacja wi¹za³a siê z zagro¿eniem ¿ycia ludzkiego 
i w tym kontekście protesty pracowników na ulicach i ich obawy 
o w³asne pensje mog³y byæ szokuj¹ce dla alergika obawiaj¹cego 
siê o swoje ¿ycie. „To ludzie mogli zabiæ innych. G³upi i nieod-

powiedzialni! Po pierwsze, ci, którzy dopuścili do takiego b³êdu, 
a po drugie, ci, którzy wiedz¹c ju¿ o tej pomy³ce, nie nag³ośnili 
jej, co mog³o spowodowaæ śmieræ tych, którzy kupili lek przed 
wycofaniem go z aptek. (...) Dla mnie to wielki skandal.” (To nie 
lek móg³ zabiæ, tylko nieodpowiedzialni ludzie, „Gazeta Krakow-

ska”, Wasze Opinie, 01.11.2006).

Grzech zaniechania
W pierwszych wypowiedziach zabrak³o postawienia akcentu na 
s³owa „przepraszam” i informacji, jak rozpoznaæ symptomy przy-

jêcia wadliwego leku. „O tym, ¿e za¿yliśmy zamieniony specy-

fik świadczyæ mog¹ drgawki i utrata przytomności. (...) – Bêd¹c 
samemu w domu, niewiele da siê zrobiæ. Jeśli jest przy nas ktoś 
bliski, natychmiast powinien zacz¹æ oddychanie „usta usta”. Na 
szczêście lek dzia³a krótko, wiêc jeśli podejmie siê reanimacjê, 
oddech sam powinien powróciæ – twierdzi wiceminister zdro-

wia Anna Grêziak, która jest anestezjologiem.” (Podmienili leki, 
nie ostrzegli pacjentów, „Express Ilustrowany”, 09.11.2006). Takie 
informacje nale¿a³y, niestety, do rzadkości. W zamian „przedsta-

wiciele Jelfy ³agodzili sprawê. – Na razie tylko w jednej ampu³ce 
znaleziono inn¹ substancjê.” (Podmienili leki, nie ostrzegli pacjen-

tów, „Express Ilustrowany”, 09.11.2006).

Pogrążyć branżę 
W myśl zasady „wszystkie chwyty dozwolone” przedstawiciele 
Jelfy postanowili, ¿e na dno pójd¹ razem z innymi. Do próby 
„zatopienia” ca³ej bran¿y nieświadomie przy³¹czyli siê apte-

karze, którzy „…przyznaj¹, ¿e przep³yw informacji na temat 
leków wstrzymywanych lub wycofywanych z obrotu pozo-

stawia wiele do ¿yczenia. – Informacje przychodz¹ poczt¹, a 
wiêc z opóźnieniem i to nie zawsze. Czasem powiadamia nas 
tylko hurtownia farmaceutyczna – mówi S³awomir Rosochaci, 
kierownik jednej z warszawskich aptek.” (Ukrywali pomy³kê, 
„Dziennik”, 08.11.2006).
Jelfa w swoich wypowiedziach podkreśla³a tê przypad³ośæ bran¿y. 
„Ireneusz Oracz z zak³adowej „S” przypomina, ¿e tylko w tym 
roku w ca³ym kraju wycofano ze sprzeda¿y ponad 60 leków, 
¿e w przesz³ości zdarza³y siê ju¿ przypadki zamiany etykiet i ¿e 
dwa lata temu g³ówny inspektor farmaceutyczny wstrzymywa³ 
sprzeda¿ innych leków, bo podejrzewa³, i¿ spowodowa³y śmieræ 
pacjentów. – A produkcjê wstrzymano tylko u nas – oburza 
siê Oracz.” (Jelfa: jesteśmy koz³em ofiarnym, „Rzeczpospolita”, 
13.11.2006). Informacje zamieszczone na stronach www.jelfa.

com.pl s¹ korygowane na bie¿¹co. Do niedzieli 3 grudnia 
na stronach www zamieszczony by³ tekst, w którym autor, 
odpowiadaj¹c na pytania osób dzwoni¹cych na infoliniê, 
poda³ nazwy kilku leków wycofanych z rynku, a wytwa-

rzanych przez innych producentów. W komentarzu wyrazi³ 
ubolewanie, ¿e Jelfa nie mo¿e udzieliæ informacji na temat 
tych produktów, gdy¿ nie jest ich wytwórc¹. 5 grudnia tego 
fragmentu tekstu ju¿ nie by³o. Byæ mo¿e autor jeszcze raz 
przeczyta³ to, co napisa³ i doszed³ do wniosku, ¿e „g³ówny 
inspektor farmaceutyczny w tym roku wycofa³ 54 prepa-

raty. Nigdy jednak powody decyzji nie by³y tak powa¿ne, 
jak teraz.” (Jelfa odczuje skutki pomy³ki, „Rzeczpospolita”, 
09.11.2006), a byæ mo¿e zrobi³ to pod wp³ywem nacisku 
innych graczy rynku farmaceutycznego: „Firmy farmaceu-

tyczne obawiaj¹ siê, ¿e wpadka Jelfy po³o¿y siê cieniem 
tak¿e na ich reputacjê. We wtorek przedstawiciele pol-
skich fabryk spotkaj¹ siê, aby zastanowiæ siê, jak nie straciæ 
zaufania klientów” (Jelfa mo¿e pogr¹¿yæ bran¿ê, „Gazeta 
Prawna”, 13.11.2006). 
Na razie „nadal nie wiadomo, kto zap³aci za corhydron 
zwracany przez pacjentów do aptek na terenie ca³ej Pol-
ski. (...) Nieoficjalnie dowiedzieliśmy siê, ¿e w tej sprawie 
trwa spór pomiêdzy ministrem zdrowia a producentem 
leków.” (Z kwitkiem zamiast pieniêdzy, „Dziennik Polski”, 
01.12.2006).

dr Waldemar Rydzak  

R E K L A M A

Do przygotowania artyku³u wykorzystano autorskie narzê-

dzie opracowane przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
– system NetPatrol. Umo¿liwia on sukcesywny monitoring 
portali internetowych. Funkcjonalnośæ rozwi¹zania mo¿na 
przetestowaæ, instaluj¹c darmowy agregator aktualności: 
Cafe News (www.cafenews.pl).


