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LIDER ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PUBLICZNE
Andrzej Sapiński

fot. archiwum

dyrektor SPZOZ w Lęborku

Uzasadnienie: Za przekształcenie skromnego szpitala powiatowego w firmę,
która jest w stanie zagrozić o wiele większym podmiotom – 40 proc. pacjentów
pochodzi spoza powiatu Lębork. Andrzej Sapiński, będący dyrektorem od
22 lat, nieprzerwanie w nowoczesny sposób kieruje placówką, osiągając bardzo
dobre efekty na bardzo trudnym i niestabilnym rynku usług zdrowotnych.
Wartość aktywów trwałych netto szpitala w ciągu czterech lat (2008–2012)
wzrosła z 9 550 576,52 zł do 36 914 149,70 zł. Na uznanie zasługuje także fakt,
że szpital w 2013 r. rozpoczął współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie odbywania zajęć dydaktycznych i praktyk dla studentów
Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Ponadto w tym roku dyrektor uruchomił Stacjonarną Rehabilitację Kardiologiczną i Ogólnoustrojową na oddziale chorób wewnętrznych,
kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej. Andrzej Sapiński jako jeden z pierwszych w Polsce zarządzających szpitalami publicznymi zakończył kompleksową
komputeryzację kierowanej przez siebie placówki.
Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk

fot. archiwum

dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
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Uzasadnienie: Za powstanie w ciągu roku na bazie szpitala miejskiego aż
trzech klinik oraz czterech oddziałów klinicznych, co jest dowodem na to, że
szpital o randze „miejski” może się stać zapleczem szpitala uniwersyteckiego,
a nawet być jego ważnym elementem. W chwili przejęcia sterów przez panią
dyrektor w 2003 r. strata placówki wynosiła 6,8 mln zł. Szpital od 2008 r.
generuje zyski. Zasłynął również tym, że był pierwszą placówką w kraju,
gdzie wykonano operację jednoczesnego wszczepienia dwóch implantów
skroniowo-żuchwowych (2011 r.) – rok później wykonano taką operację wraz
z jednoczesną rekonstrukcją kości twarzy (druga taka zakończona sukcesem
operacja w Polsce). W tym roku szpital jako pierwszy w województwie może
się pochwalić udanym zabiegiem radykalnej nefrektomii laparoskopowej
(tzw. usunięcie nerki „przez dziurkę od klucza”).
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PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
Lidia Anna Kodłubańska
dyrektor Szpitala św. Wincentego w Gdyni

fot. archiwum

Uzasadnienie: Za zakończony z sukcesem w 2012 r. proces przekształceń szpitala w spółkę prawa handlowego (pierwszy w regionie). Dzięki przekształceniu
placówka lepiej zaspokaja potrzeby pacjentów (zwiększenie liczby łóżek i modernizacja szpitala). Ponadto manewr ten pozwolił na zmniejszenie zobowiązań
finansowych do minimum. W trakcie sprawowania funkcji dyrektora przez Lidię Kodłubańską wartość kontraktu szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosła o ponad 100 proc. (74,7 mln zł w 2013 r.). Dyrektor Kodłubańska,
podejmując się przekształcenia placówki, założyła poza umorzeniem kredytu
restrukturyzacyjnego w wysokości 9,7 mln zł wykup szpitala od Zakonu Sióstr
Miłosierdzia oraz jego rozbudowę. Akt notarialny został podpisany w 2013 r.
Szpital jest wiodącym partnerem w projekcie unijnym prowadzonym dla trzech
szpitali województwa pomorskiego „Modernizacja i wyposażenie oddziałów
udarowych i rehabilitacji oraz realizacja działań profilaktyczno-szkoleniowych
dla trzech szpitali woj. pomorskiego”. W 2013 r. w szpitalu z inicjatywy dyrektor
powołano Zespół ds. Kontroli Zarządczej w celu zapewnienia adekwatnego,
skutecznego i efektywnego systemu zarządzania.
Renata Jażdż-Zaleska
prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

fot. archiwum

Uzasadnienie: Za najbardziej spektakularne przekształcenie własnościowe na
przełomie 2012 i 2013 r. i scalenie kilku drobnych szpitali w jeden regionalny,
w formie spółki skomercjalizowanej. Szpital, który przez lata przynosił straty
(w 2012 r. strata wyniosła 1 278 806,38 zł) zaczął notować zyski (2 257 043,55 zł).
Dodatni wynik finansowy pozwolił na doposażenie szpitala w nowoczesny
sprzęt medyczny i komputerowy. Dyrektor Renata Jażdż-Zaleska dzięki wprowadzanym innowacjom przyciąga do szpitala pacjentów z całej Polski oraz
z zagranicy. Szpital wiedzie prym choćby w chirurgii plastycznej – aż 90 proc.
pacjentów korzystających z tych zabiegów jest spoza regionu. Placówka jest jedynym w kraju ośrodkiem specjalizującym się w bardzo trudnych operacjach
z zakresu wad wrodzonych twarzoczaszki u dzieci (kraniostenozy). W 2013 r.
wzrosła także wartość kontraktów z NFZ do 50 873 561,29 zł (w 2012 r. wynosiła
ona 48 823 209,20 zł).
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ZDROWIE PUBLICZNE

Dariusz Dudek

Janusz Heitzman

Michał Brzeziński

ustępujący przewodniczący
Asocjacji Sercowo-Naczyniowej
Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego

kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, prezes Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego
(2010–2013)

koordynator programu zdrowotnego
w zakresie profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób cywilizacyjnych
u dzieci i młodzieży na lata
2011–2013 „6–10–14 dla Zdrowia”

Uzasadnienie: Za inicjatywę i wdrożenie programu opiekuńczo-edukacyjnego Kluby Pacjenta dotyczącego
profilaktyki wtórnej chorób układu krążenia u osób z grup podwyższonego ryzyka. Pacjenci leczeni na
oddziałach kardiologii inwazyjnej
w południowo-wschodniej Polsce
regularnie spotykają się w ramach
Klubów Pacjenta z kardiologami, dietetykami, rehabilitantami, psychologami – stale podnosząc poziom swojej
wiedzy na temat profilaktyki chorób
serca i naczyń. To pierwszy w Polsce
zorganizowany na taką skalę program opiekuńczo-edukacyjny, który
swoim zasięgiem objął już 5 tys. osób.
Z inicjatywy prof. Dariusza Dudka
w 2013 r. odbył się także pierwszy
Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
Pacjentów „Przegoń zawał”. Marsz
poprowadzili prof. Dudek oraz mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk.
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Uzasadnienie: Za działania na rzecz
wprowadzenia koniecznych zmian
systemowych poprawiających warunki leczenia chorych psychicznie
i wzmacniających poczucie społecznego bezpieczeństwa. Kapituła
zwróciła także uwagę na zaangażowanie prof. Heitzmana w kampanie
przeciw stygmatyzacji chorych psychicznie i promujące zmianę postaw
społecznych wobec tych chorób. Ponadto prof. Heitzman doprowadził
do uruchomienia w 2013 r. jedynej
w Polsce Kliniki Psychiatrii Sądowej,
umiejscow ionej w strukturze Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Profesor Janusz Heitzman
po 9 latach projektowania i starań
o pozyskanie funduszy doprowadził
do finalizacji tego projektu. Obiekt
spełnia wszelkie standardy europejskie w zakresie jakości lecznictwa,
symbolizuje kierunek reformowania
infrastruktury lecznictwa psychiatrycznego.

Uzasadnienie: Nagroda za zaangażowanie w koordynację programu
zdrowotnego w zakresie profilaktyki
i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży na
lata 2011–2013. Kapituła uznała, że
działania realizowane w ramach programu stanowią zbiór wysokiej jakości usług, których celem jest wsparcie
wychowania zdrowotnego.
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Projekt Morfologia –
proste badanie ratujące
życie – kampania
społeczna, Onet SA,
Fundacja Urszuli
Jaworskiej
Uzasadnienie: Akcja miała na celu
zwiększenie świadomości znaczenia
wykonywania badania morfologicznego i była skierowana do użytkowników internetu. Odbywała się w terminie marzec–maj 2013 r. Kampanię
zorganizowano w odpowiedzi na
potrzeby internautów zgłaszających
brak dostatecznej wiedzy na temat
morfologii krwi. W ramach akcji powstał specjalny serwis poświęcony
morfologii i chorobom krwi. Głównym elementem kampanii był interaktywny test dla użytkowników
sprawdzający wiedzę na temat morfologii oraz zachęcający do wykonywania tego badania. Testy wypełniło
ponad 40 tys. internautów. Patronat
nad akcją objęli m.in.: Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.
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Łódzka Szkoła
Diabetologii,
prof. Józef Drzewoski
i dr Jacek Kasznicki,
Polskie Towarzystwo
Chorób Metabolicznych
Uzasadnienie: Łódzka Szkoła Diabetologii to przykład niezwykle pożytecznej lokalnej inicjatywy dydaktycznej. Szkoła od 16 lat prowadzi
regularną działalność edukacyjną dla
lekarzy, pielęgniarek i chorych na cukrzycę. Jest to najdłużej prowadzona
aktywność dydaktyczna w zakresie
kardiodiabetologii w Łodzi. Wykładowcami są uznani eksperci zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Szkoła
prowadzi działalność wydawniczą,
wydaje „Dziennik Łódzkiej Szkoły
Diabetologii”, opublikowała też kilkanaście monografii poświęconych
problemom patogenezy, diagnostyki
i terapii cukrzycy oraz chorób z nią
współistniejących. W ramach obchodów jubileuszu 15-lecia szkoła
w grudniu 2012 r. zorganizowała konferencję podsumowującą na temat
cukrzycy.

fot. archiwum

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej,
prof. Joanna
Lewin-Kowalik, Śląski
Uniwersytet Medyczny
Uzasadnienie: Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej koordynowane przez prof. Joannę Lewin-Kowalik,
otwarte dla studentów w październiku 2012 r., jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie
ośrodków dydaktycznych wykorzystujących symulację medyczną oraz
technologie informatyczne w dydaktyce. Łączy symulację z wykorzystaniem symulatorów pacjenta, symulację z wykorzystaniem fantomów,
e-learning oraz stosuje technologię
ITC w dydaktyce (w tym wizualizację
3D). Centrum powstało w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1
Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Wartość projektu wynosi ok. 30
mln zł. Symulacja daje możliwość
zapoznania studentów z szerokim
spektrum przypadków, w tym skomplikowanych czy rzadko spotykanych
w praktyce klinicznej.

menedżer zdrowia
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Klinika Okulus Sp. z o.o.
Iwona Filipecka

Uzasadnienie: Za kampanię „Szkoła Zdrowego Widzenia” oraz akcję
„Okuliści dla Afryki”. Klinika Okulus dzięki inicjatywie dr Filipeckiej
prowadzi kampanię „Szkoła Zdrowego Widzenia”, w ramach której wykonano bezpłatne badania przesiewowe
wzroku u dzieci pierwszych klas szkół
podstawowych – przebadano 2000
dzieci. Ponadto dr Filipecka aktywnie
angażuje się w akcję „Okuliści dla
Afryki”. W roku 2013 uruchomiła
pierwszy polski gabinet okulistyczny
działający w Kamerunie. Do gabinetu
mogą przyjeżdżać lekarze okuliści
z całego świata, by bezpłatnie badać
tamtejszych mieszkańców. Dzięki
działaniom dr Filipeckiej zebrano
setki par okularów i przekazano je
Kameruńczykom.
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Fundacja Rak’n’Roll
Wygraj Życie
Katarzyna Kobro

Uzasadnienie: Za zaangażowanie
w profilaktykę raka prostaty. Fundacja charytatywnie zorganizowała
kontrowersyjną, ale bardzo istotną
społecznie kampanię Gadaj-Badaj
skierowaną do mężczyzn znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na raka prostaty. Rak prostaty to
drugi co do częstości występowania
rak wśród mężczyzn. Może być skutecznie leczony, o ile zostanie wykryty. Celem projektu było dotarcie
do mężczyzn i przekonanie ich do
badań profilaktycznych, w tym m.in.
badania per rectum, którego większość z nich nie chce wykonywać.
Akcja zachęca do badania, ale także
do publicznego podejmowania tematu badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i przełamania
tabu. Film reklamowy Gadaj-Badaj
promujący kampanię wyreżyserował
Wojciech Smarzowski, zdjęcia wykonał Piotr Sobociński, a wystąpili
w nim znani aktorzy: Kinga Preis,
Olga Bołądź, Magdalena Popławska
oraz Leszek Lichota. Przygotowano
także kreatywne reklamy prasowe
i internetowe. Mocne hasła reklamowe miały być równie dosadne jak
samo badanie – nieco brutalne, ale
konieczne. Przekaz trafił do ponad
9 mln osób.

Aneta Obcowska
przychodnia dla
bezdomnych i ubogich

Uzasadnienie: Za wyjątkową wrażliwość, zaangażowanie społeczne i bezinteresowne wsparcie medyczne dla
osób bezdomnych i ubogich. Doktor
Aneta Obcowska bez żadnych gratyfikacji finansowych wykonuje pracę
na rzecz ludzi bezdomnych, którym
system nie zapewnia opieki medycznej. Kierowana przez nią przychodnia przyjmuje 40–50 osób dziennie.
Rocznie udziela niemal 10 tys. świadczeń medycznych pacjentom, którzy
nigdzie indziej nie znajdą takiej pomocy z uwagi na brak ubezpieczenia. W przychodni wykonywane są
badania krwi, USG i EKG, zmieniane
są opatrunki, wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne. Doktor Obcowska nie tylko
sama świadczy pomoc medyczną, lecz
także koordynuje pracę przychodni
skupiającej 24 lekarzy, poświęca czas
na zdobywanie funduszy na działalność przychodni. Inspiruje również studentów medycyny, którzy po
zajęciach pomagają w placówce. Co
ważne, oprócz pomocy medycznej
pracownicy przychodni nakłaniają
pacjentów do aktywizacji.
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MEDIA – DZIENNIKARSTWO INFORMACYJNE I EDUKACYJNO-SPOŁECZNE

Jolanta Adamiec-Furgał

Agata Pustułka

Joanna Stankiewicz

magazyn medyczny „Alchemia
zdrowia i urody”, TVP Warszawa

„Dziennik Zachodni”

Informacyjna Agencja Radiowa

Uzasadnienie: Redaktor Jolanta
Adamiec-Furgał od 5 lat redaguje
na antenie TVP Warszawa magazyn medyczny „Alchemia zdrowia
i urody”. Magazyn zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medyczną,
propaguje zdrowy styl życia w myśl
powiedzenia, że lepiej zapobiegać niż
leczyć. Program aktywnie uczestniczy w realizacji edukacyjnych kampanii prozdrowotnych. Prezentowane
są w nim również nowatorskie zabiegi
i terapie, a także nowości w medycynie. W ostatnim roku program
unowocześnił formułę, podnosząc
atrakcyjność przekazu, czym zyskał
większą popularność i oglądalność.
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Uzasadnienie: Agata Pustułka od
wielu lat jest jedną z najbardziej znanych publicystek w województwie
śląskim. Jej artykuły o tematyce
medycznej przygotowywane są zawsze z należytą rzetelnością i starannością. Wiele informacji zdobywa
pierwsza dzięki licznym kontaktom
i zaufaniu, które zyskała w środowisku medycznym. Nie obawia się niekonwencjonalnego podejścia do pisania tekstów ukazujących się zarówno
w papierowej, jak i elektronicznej
wersji „Dziennika Zachodniego”.
Agata Pustułka jest laureatką wielu
nagród oraz wyróżnień. Otrzymała
m.in. Medal im. Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Onkologii w Gliwicach za upowszechnianie wiedzy
o chorobach nowotworowych.

Uzasadnienie: Materiały realizowane przez red. Stankiewicz wyróżnia
dziennikarska rzetelność, fachowość
i znajomość problemów polskiego
systemu opieki zdrowotnej. Działalność Joanny Stankiewicz sprzyja
popularyzacji profilaktyki nowotworowej na antenie Polskiego Radia.
Na uwagę zasługuje jej szczególne
zaangażowanie w rozwój onkologii
dziecięcej. Jest laureatką Nagrody
św. Kamila.

menedżer zdrowia
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Mirosław Wysocki
dyrektor Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny

Adam Maciejewski

Uzasadnienie: Członkowie kolegium
i rady programowej konkursu postanowili docenić wybitny wkład
w realizację założeń Narodowego
Programu Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata
2012–2018, a w szczególności: w edukację środowiska medycznego, wspieranie centralnej organizacji opieki
nad chorymi na hemofilię oraz lokalnych ośrodków hemofilii, poradni
i placówek służby zdrowia.

Maciej Banach
redaktor naczelny „Archives of
Medical Science”, były wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego

Uzasadnienie: Za wkład w rozwój nauki w Polsce, m.in. w obszarze nauk
o zdrowiu.
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fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Krystyna Zawilska
Grupa ds. Hemostazy Polskiego
Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów

Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Uzasadnienie: Za spektakularne wydarzenie, jakim była dokonana przez
prof. Maciejewskiego i jego zespół
pionierska operacja przeszczepienia
twarzy.

fot. archiwum

Uzasadnienie: Członkowie kolegium i rady programowej oraz kapituły konkursu postanowili docenić
wieloletnią działalność naukowo-badawczą, a także zaangażowanie
w ochronę i poprawę zdrowia ludności i związanej z nim jakości życia
w obszarze zdrowia publicznego. Na
uwagę zasługuje także fakt, że kierowany przez prof. Mirosława Wysockiego Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny obchodzi w tym roku jubileusz 95-lecia i dzięki zaangażowaniu
prof. Wysockiego nadal wypełnia swą
niezmiernie istotną misję.

fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
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NAGRODY SPECJALNE
MENEDŻERA ZDROWIA

Globalne Centrum
Operacyjne Badań
Klinicznych AstraZeneca
Uzasadnienie: Członkowie kolegium
i rady programowej postanowili docenić innowacyjne rozwiązania w obszarze rozwoju badań klinicznych
w Polsce. Na uznanie zasługuje inicjatywa powstania Globalnego Centrum
Operacyjnego Badań Klinicznych.
Członkowie kolegium i rady programowej konkursu są przekonani, że decyzja o stworzeniu centralnej jednostki
w Polsce to wartość dla całego rynku
badań klinicznych w naszym kraju.
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