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Milestone Medical Powołuje Stevena F. Robinsa na stanowisko Prezesa 

LIVINGSTON, NJ oraz Warszawa, 18 Grudnia, 2014 -- Milestone Medical Inc. (WAR:MMD) ogłosiła w dniu 

dzisiejszym powołanie Stevena F. Robinsa na stanowisko Prezesa, stanowisko kierownicze wyższego 

szczebla. Pan Steven Robins posiada bogate doświadczenie w branży medycznej i pracuje w Milestone 

Medical Inc. od sierpnia tego roku na stanowisku konsultanta ds. marketingu. Pan Robins przez wiele lat 

piastował zarówno ogólne stanowiska kierownicze jak i marketingowe w BAUSCH & LOMB, Johnson & 

Johnson i Pfizer. 

Przed zatrudnieniem w spółce Milestone Medical Inc., Pan Steven Robins pełnił funkcję Dyrektora ds. 

Marketingu w firmie BAUSCH & LOMB, gdzie odwrócił tendencję spadkową przychodów flagowego 

segmentu ochrony wzroku i uczestniczył w udanym przejęciu firmy BAUSCH & LOMB przez Valeant Rx, 

która po przejęciu generowała trzykrotnie większe przychody. Pan Steven Robins zajmował też stanowisko 

Dyrektora segmentu ochrony wzroku, gdzie zarządzał działaniami marketingowymi, odegrał znaczącą rolę 

w generowaniu wzrostu przychodów i zysku EBITDA w największym regionie tego segmentu tj. w Ameryce 

Północnej oraz zwiększył udział spółki na rynku leków bez recepty (OTC  -“over the counter”).  

Przed dołączeniem do firmy BAUSCH & LOMB, Pan Steven Robins był Wiceprezesem oraz Menedżerem 

Operacyjnym w jednostce organizacyjnej opieki zdrowotnej w spółce Johnson & Johnson w Kanadzie, 

gdzie był odpowiedzialny za połączenie marek konsumenckich spółki Pfizer z portfelem marek Johnson & 

Johnson.  

Pracując w firmie Pfizer Consumer Healthcare, Pan Steven Robins zajmował wiele stanowisk 

kierowniczych, w tym  funkcję Dyrektora ds. Marketingu w zakresie dystrybucji leków górnych dróg 

oddechowych, doprowadzając do zwiększenia sprzedaży oraz zysków dwóch głównych franczyzobiorców: 

Benadryl i Sudafed. 

Leonard Osser, Dyrektor Generalny Milestone Medical komentuje, “Bardzo miło mi oznajmić objęcie przez 

Pana Stevena Robinsa funkcji Prezesa, który osiągnął liczne sukcesy w dotychczasowej pracy zawodowej 

oraz w naszej firmie jako konsultant ds. marketingu. Jego umiejętności z zakresu prowadzenia biznesu 

oraz specjalizacja w dziedzinie marketingu w połączeniu ze zdolnościami przywódczymi i budowania 

zespołu, doskonale wpisują się w długoterminową strategię rozwoju spółki Milestone Medical Inc., która 

obejmować będzie w najbliższych latach, m.in. wprowadzenie na rynek globalny innowacyjnych systemów 

do wykonywania bezbolesnych znieczuleń zewnątrzoponowych oraz  iniekcji dostawowych ." 
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Steven F. Robins komentuje, “Cieszę się, że będę mógł pełnić funkcję Prezesa w tak innowacyjnej spółce 

technologicznej jak Milestone Medical Inc. Podczas czterech miesięcy pracy jako konsultant ds. 

marketingu, poznałem od wewnątrz mechanizmy funkcjonowania spółki, a także potencjał komercyjny  

systemów do znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do iniekcji dostawowych. Korzyści dla pacjentów i 

pracowników medycznych związane z wykorzystaniem tych systemów są znaczące, zatem cieszę się, że 

będę mógł przekazać tę informację do środowiska medycznego, co pozwolić kreować sprzedaż produktów 

firmy na rynku globalnym.” 
 
O Milestone Medical Inc. 

 
Firma Milestone Medical, Inc. opracowała sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy 
dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych oparte na opatentowanej 
technologii firmy Milestone Scientific Inc. Opracowanie systemu dozowania znieczulenia 
zewnątrzoponowego oraz systemu iniekcji dostawowych zostało zakończone. Obecnie Firma oczekuje na 
wydanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek obu systemów na terenie Stanów Zjednoczonych oraz 
Chin. Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w Unii Europejskiej. Więcej 

informacji na stronie:  www.medicalmilestone.com 
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