Liderzy Medycyny Roku 2004 odbierają nagrody

Gala Menedżera Zdrowia
W Sali Koncertowej Zamku Królewskiego obecni byli trzej ministrowie zdrowia, dwaj dyrektorzy Narodowego Funduszu Zdrowia, szefowie organizacji lekarskich, dyrektorzy szpitali i klinik, wybitni lekarze,
szefowie firm farmaceutycznych, przedstawiciele przemysłu pracującego na rzecz służby zdrowia, szefowie organizacji szkoleniowych i charytatywnych oraz najwybitniejsi dziennikarze zajmujący się tematyką medyczną. Uroczystość odbyła się w blasku fleszów fotoreporterów i kamer, co skłoniło Władysława Sidorowicza, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego do uwagi, że uroczystość ma
oprawę na miarę filmowego Oscara.
Prowadz¹ca uroczystoœæ Iwona Schymalla poprosi³a dr. Krzysztofa Kuszewskiego o przedstawienie
Mened¿era Roku 2004 w Ochronie Zdrowia – SP
ZOZ, prof. Mariana Zembali: – Gratulujê z ca³ego
serca, tym bardziej ¿e jesteœmy z tej samej Alma
Mater. Profesor Zembala wniós³ wiele do praktyki
zarz¹dzania i pokaza³, ¿e mo¿na byæ doskona³ym
lekarzem i zarazem mened¿erem. Jest to tym bardziej trudne, ¿e klinika, któr¹ zarz¹dza prof. Zembala, jest œredniej wielkoœci przedsiêbiorstwem.

”

W Sali Koncertowej Zamku Królewskiego zgromadziła się elita polskiej medycyny

Dziêkuj¹c za przyznany tytu³ i nagrodê, prof.
Marian Zembala stwierdzi³: – Chylê czo³a przed
prof. Jackiem ¯ochowskim, który kiedyœ stworzy³
szansê na powstanie naszego szpitala. Pañstwu
siedz¹cym na sali dziêkujê, ¿e wielu z was nie
przeszkadza³o, a wielu wrêcz pomaga³o w rozwoju
naszej jednostki. Przyjmuj¹c wyró¿nienie z wielk¹
pokor¹, pragnê podkreœliæ, ¿e nasz sukces dowodzi, ¿e mo¿na stworzyæ szpital, który nie bêdzie
a priori skazany na przegran¹.
Krótk¹ laudacjê na czeœæ Adama Rozwadowskiego, prezesa i za³o¿yciela Centrum Medycznego Enel-Med (Mened¿era Roku NZOZ), wyg³osi³
prof. Witold Ru¿y³³o: – W swoim dzia³aniu, tworz¹c
zak³ad obrazowania i diagnostyki, Adam Rozwadowski wybiega w przysz³oœæ. Potwierdzeniem jego
umiejêtnoœci jest podpisanie przez Enel-Med umowy z NFZ oraz 86 umów, jakie zawar³y placówki
ochrony zdrowia z jego firm¹. – Jako jedyni w kraju pracujemy ju¿ online, wykonuj¹c w ten sposób
rezonans magnetyczny i tomografiê. Warto podkreœliæ, ¿e w naszej dzia³alnoœci nie otrzymujemy
¿adnych dotacji, ale przyznane wyró¿nienie potwierdza, ¿e warto pracowaæ – zauwa¿y³ w podziêkowaniu Adam Rozwadowski.
Kolejnym laudatorem by³ prof. Cezary Szczylik,
kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu
Medycznego, cz³onek Kapitu³y. Przestawiaj¹c prof.
Henryka Skar¿yñskiego, Lidera Roku w Ochronie
Zdrowia – Zdrowie Publiczne, zauwa¿y³: – Przez
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wszystkie trudnoœci przebi³ siê, osi¹gaj¹c sukces,
a jako ¿e w naszym kraju wielu ludzi bardzo du¿o
mówi, ale niewielu s³yszy, dla prof. Skar¿yñskiego
pozostaje ogromne pole do popisu.
Szef Miêdzynarodowego Centrum Leczenia Zaburzeñ S³uchu i Mowy w Kajetanach, jednostki, która w 2003 r. wykona³a najwiêcej na œwiecie zabiegów poprawiaj¹cych s³uch, odwdziêczy³ siê, stwierdzaj¹c skromnie: – Aby byli liderzy, musz¹ byæ zespo³y. Dlatego nagrodê odbieram w imieniu zespo-
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³u, który – gdy 8 lat temu nasza jednostka zosta³a
powo³ana przez ministra zdrowia – sam zorganizowa³ wszystko niemal od podstaw.
Profesor Jacek Wachowiak, kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
AM w Poznaniu, dziêkuj¹c za przyznanie nagrody
w kategorii Dzia³alnoœci Charytatywnej zauwa¿y³, ¿e
Gala wypada dok³adnie w 15. rocznicê pierwszej
allogenicznej transplantacji szpiku kostnego.
Wykonywane dziœ zabiegi s¹ mo¿liwe m.in. dziêki
pomocy finansowej firmy Janssen-Cilag.
W imieniu firmy, która przeznaczy³a na rozbudowê kliniki 185 tys. dol., podziêkowa³a Ma³gorzata
Okupny, dyrektor ds. korporacyjnych Janssen-Cilag: – Jesteœmy wzruszeni i szczêœliwi, ¿e bêdziemy
mogli przyczyniæ siê do ratowania dzieci. Tym bardziej, ¿e credo firmy Johnson&Johnson, której Janssen-Cilag jest czêœci¹, brzmi: jesteœmy odpowiedzialni wobec spo³eczeñstw, wœród których ¿yjemy.
Nagrodê w kategorii Media – Dziennikarstwo Informacyjne i Edukacyjno-Spo³eczne przyznano Ma³gorzacie Wiœniewskiej.
Pi¹ta z kolei Gala Zdrowia przesz³a do historii.
Liderzy polskiej medycyny wrócili do swoich codziennych zajêæ. Przed nami kolejny rok burzliwych
przemian politycznych, a co za tym idzie, przemian
w systemie ochrony zdrowia. Mo¿na tylko wierzyæ,
¿e naœladowcy wyró¿nionych na Gali Mened¿erów
Zdrowia nie z³o¿¹ broni i za rok wybór najlepszego
bêdzie jeszcze trudniejszy. 3

Sukces Roku 2004 – Liderzy Medycyny
w Ochronie Zdrowia
fot. 1. Profesor Marian Zembala, dyrektor Œl¹skiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu (nagrodzony tytu³em Mened¿er Roku 2004
w Ochronie Zdrowia – SPZOZ) po wrêczeniu przez ministra
Balickiego statuetki powiedzia³: – Przyjmuj¹c wyró¿nienie
z wielk¹ pokor¹, pragnê podkreœliæ, ¿e nasz sukces dowodzi,
¿e mo¿na stworzyæ szpital, który nie bêdzie a priori skazany
na przegran¹
fot. 2. Profesor Witold Ru¿y³³o wyg³asza laudacjê
fot. 3. Wyró¿nieni (w kategorii Mened¿er Roku 2004 w Ochronie
Zdrowia – SPZOZ) odebrali z r¹k ministra zdrowia dyplomy.
Na zdjêciu (od lewej): Marek Balicki, Joanna Szymankiewicz-Czu¿daniuk
(Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn), dr Roman Lewandowski
(Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka
pod Olsztynkiem) oraz dr Krzysztof Bederski, który odbiera³
dyplom w imieniu dr. Mieczys³awa Pasowicza z Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Paw³a II
fot. 4. Adam Rozwadowski, w³aœciciel Centrum Medycznego Enel-Med,
BP i RI Enel, (nagrodzony tytu³em Mened¿er Roku 2004
w Ochronie Zdrowia – NZOZ): W naszej dzia³alnoœci nie otrzymujemy
¿adnych dotacji, ale przyznane wyró¿nienie potwierdza,
¿e warto pracowaæ, aby osi¹gn¹æ sukces
fot. 5. Wyró¿nione w kategorii Mened¿era w NZOZ, Katarzyna Budzi³o
i Ma³gorzata Zembrzuska
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fot. 6. Dziêkuj¹c za przyznany tytu³ Lidera Roku w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne,
prof. Henryk Skar¿yñski zauwa¿y³ m.in.: – Aby byli liderzy, musz¹ byæ zespo³y.
Dlatego nagrodê odbieram w imieniu zespo³u
fot. 7. Minister zdrowia œciska d³oñ wyró¿nionemu (w kategorii Lider Roku 2004 w Ochronie Zdrowia)
dr. Stanis³awowi GóŸdziowi, dyrektorowi Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
fot. 8. W szeregu z ministrem zdrowia ustawili siê (nagrodzeni tytu³em Lider Roku – Dzia³alnoœæ Edukacyjno-Szkoleniowa)
przedstawiciele Fundacji ¯yjmy Zdrowo, która przy pomocy GSK oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zrealizowa³a
program Wygraj z astm¹. Na zdjêciu (od lewej) Ma³gorzata Talarek, Katarzyna Radzikowska i Czes³aw Lang
fot. 9. Mateusz Krajewski z Fundacji Familijny Poznañ
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Wojciech Maksymowicz:
Co jakiœ czas potrzebne jest œwiêto podkreœlaj¹ce, ¿e w tych trudnych warunkach dzia³ania polskiej s³u¿by zdrowia udaje siê osi¹gn¹æ sukces. Wrêczane wyró¿nienia s¹ rodzajem grupowej terapii skierowanej do grona lekarzy, którym mo¿na w ten sposób
pokazaæ pewne wzorce oraz zachêciæ do lepszej pracy. To tak¿e wa¿ne podsumowanie dla wszystkich œrodowisk zwi¹zanych ze s³u¿b¹ zdrowia i medycyn¹ na szczeblu
centralnym. Nie mo¿na natomiast zapominaæ o lekarzach i placówkach dzia³aj¹cych
bez œwiate³ jupiterów, a wykonuj¹cych rzetelnie swoj¹ pracê. Tym bardziej w naszym
kraju, gdzie czêœciej stosuje siê politykê kija, a nie marchewki.
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fot. 10. Wyró¿nienie za dzia³alnoœæ edukacyjno-szkoleniow¹ odbiera Micha³ Wroniszewski z fundacji Synapsis
fot. 11. Profesor Krystyna Czechowicz-Janicka z Instytutu Jaskry z iœcie kobiec¹ gracj¹ odebra³a wyró¿nienie za dzia³alnoœæ edukacyjno-szkoleniow¹
fot. 12. Ma³gorzata Okupny, dyrektor ds. korporacyjnych Janssen-Cilag: – Jesteœmy wzruszeni i szczêœliwi, ¿e bêdziemy mogli przyczyniæ siê do ratowania dzieci.
Tym bardziej, ¿e credo firmy Johnson&Johnson, której Janssen-Cilag jest czêœci¹, brzmi: Jesteœmy odpowiedzialni wobec spo³eczeñstw, wœród których ¿yjemy
(Firma Janssen-Cilag zosta³a nagrodzona tytu³em Lider Roku – Dzia³alnoœæ Charytatywna za przekazanie 185 tys. dol. na program rozbudowy Oddzia³u Transplantacji
Szpiku Kliniki AM w Poznaniu). Na zdjêciu razem z prof. Jackiem Wachowiakiem, kierownikiem poznañskiej Kliniki
fot. 13. Dyplom odbiera Ma³gorzata ¯ak, wyró¿niona (w kategorii Lider Roku – Dzia³alnoœæ Charytatywna) za dzia³alnoœæ Fundacji Polsat, program Prosto do Europy
fot. 14. Z dyplomami wyró¿nionych; obok ministra zdrowia stoj¹ Maciej Koszutski, prezes Fundacji Polskich Kawalerów Maltañskich Pomoc Maltañska
oraz przedstawiciele Caritas Polska
fot. 15. Wiele radoœci sprawi³ zaproszonym goœciom niezmienny uœmiech Ma³gorzaty Wiœniewskiej
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fot. 16. Wzajemne gratulacje w obecnoœci ministra sk³adaj¹ sobie przedstawiciele mediów,
wyró¿nieni za dzia³alnoœæ informacyjn¹ i edukacyjn¹. Od lewej Mariusz Gujski (pr. I PR), Marek Stankiewicz,
redaktor naczelny Gazety Lekarskiej oraz Zbigniew Wojtasiñski z tygodnika Wprost
fot. 17. Za ca³oroczn¹ wspó³pracê z Mened¿erem Zdrowia zosta³y tak¿e uhonorowane firmy partnerskie. Ich przedstawiciele odebrali specjalne dyplomy,
które wrêczy³ minister zdrowia. Na fotografii (od lewej) Marek Balicki, Dariusz Pu³awski (Aventis), Aldona Zygmunt (GSK),
Renata Figura-Dobrowolska (Janssen-Cilag), Mateusz ¯elewski (Johnson&Johnson) oraz Ma³gorzata Trêbicka (Siemens)
fot. 18. Ministra Balickiego i prezesa NFZ Millera rozdzieli³ Andrzej Kordas, dyrektor wydawnictwa Termedia
fot. 19. Organizatorzy Gali razem z goœæmi (na fot. od lewej) dr Krzysztof Kuszewski (PZH), Andrzej Kordas, dyrektor wydawnictwa Termedia, minister Marek Balicki
oraz Janusz Michalak, redaktor naczelny wydawnictwa Termedia
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W³adys³aw Sidorowicz:
W ¿adnej dziedzinie ¿ycia nie mamy do czynienia z rozwojem liniowym. Zawsze jest grupa osób,
które przez swoj¹ dzia³alnoœæ tworz¹ wyrastaj¹ce ponad miarê wzorce, do których mo¿na podnosiæ poprzeczkê ca³ego œrodowiska. W Polsce uwaga spo³eczeñstwa i mediów skupia siê na negatywnych zjawiskach, a dzia³ania pozytywne s¹ zalewane potokiem z³ych informacji. Dziêki tego typu uroczystoœciom mo¿na uhonorowaæ osoby i ich zespo³y, które zbudowa³y trwa³¹ konstrukcjê,
a ich dokonania s¹ doceniane w kraju i za granic¹. To tym bardziej wa¿ne, ¿e w kraju jest wielu
ludzi wartych uhonorowania. Dowodem tego jest fakt, ¿e ca³y system, mimo powa¿nego kryzysu
finansowego, ci¹gle dzia³a, a jego funkcjonowanie oparte jest w³aœnie na wysi³ku wyeksploatowanych i zmêczonych mened¿erów i lekarzy, którzy wierz¹, ¿e mo¿na coœ dobrego zrobiæ.
W Europie powszechne jest has³o dobrej praktyki. Nagrodzone osoby ju¿ stosuj¹ zasady dobrej praktyki i mog¹ byæ wzorem dla innych.
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fot. 20. Czas dla mediów; nagrodzeni i wyró¿nieni ustawili siê do wspólnej, pami¹tkowej fotografii

20.

Czes³aw Lang:
Nagrody s¹ motywacj¹ do dalszego dzia³ania. Nam to jest nies³ychanie potrzebne, bo
dalej chcemy pracowaæ z dzieæmi chorymi na astmê. Pragniemy, ¿eby te dzieci nie by³y
izolowane. Akcje sportowe, które promujemy, maj¹ tak¿e znaczenie prozdrowotne. Wrêczane wyró¿nienia i nagrody bardzo nas mobilizuj¹ do dalszych dzia³añ.
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fot. 21. Ma³gorzata ¯ak w rozmowie z ks. pra³atem Henrykiem B³aszczykiem z Zakonu Kawalerów Maltañskich
fot. 22. W towarzyskiej pogawêdce Ewa Gwiazdowicz, rzeczniczka prasowa MZ,
oraz Wiktor Mas³owski, by³y wiceminister zdrowia
fot. 23. Rodzina w komplecie: prof. Krystyna Czechowicz-Janicka, Katarzyna Tomaszkiewicz – córka oraz m¹¿ – Jerzy Janicki
fot. 24. W kuluarach: prof. Witold Zatoñski w rozmowie z Markiem Balickim
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Witold Zatoñski:
Gala Mened¿era Zdrowia pokazuje, ¿e w s³u¿bie zdrowia dziej¹ siê rzeczy nadzwyczajne. Je¿eli bowiem coœ ma znaczenie dla œrodowiska, to ma tak¿e znaczenie dla spo³eczeñstwa. Dowodem jest to, ¿e w ostatnim 15-leciu, po raz pierwszy w powojennej
historii Polski, poprawiaj¹ siê wskaŸniki zdrowotne. To nie tylko wynik zmiany diety,
lepszego od¿ywiania i wprowadzenia sportu do naszego ¿ycia. To efekt tego, ¿e lekarze maj¹ dostêp do nowych technologii i leków, które dziêki umiejêtnoœciom œrodowiska potrafimy wykorzystaæ. Czeka nas jeszcze dzia³alnoœæ edukacyjna. Lekarze i pacjenci musz¹ siê nauczyæ, ¿e aby osi¹gn¹æ sukces, musz¹ ze sob¹ kooperowaæ i prze³amaæ brak zaufania. Pacjenci nie mog¹ pozostawaæ zdrowotnymi analfabetami. Powinni, we wspó³pracy z lekarzami, sami budowaæ swoje zdrowie.
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fot. 25. Ewa Gwiazdowicz (MZ), Jerzy Wunderlich (TVP) w rozmowie z Krzysztofem Jakubiakiem (Polpharma)
fot. 26. Zbigniew Kidawa, prof. Wojciech Silny oraz prof. Tomasz Opala w Café Zamek
fot. 27. Dariusz Pu³awski (Aventis) w rozmowie z Krzysztofem Makuchem, sekretarzem NIL
fot. 28. Czas rozmów kuluarowych; Jagoda Kamiñska (prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia)
przekonuje do swoich racji szefa resortu
fot. 29. Przed bankietem w Café Zamek: (na fot. od lewej) Ma³gorzata Okupny, Renata Figura-Dobrowolska
oraz prof. Cezary Szczylik i dr Maria Górnasiowa
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Marek Balicki:
Gala Mened¿era Roku w Ochronie Zdrowia wyró¿nia osoby zaanga¿owane w dzia³ania na
rzecz zdrowia w ró¿nych dziedzinach. Uwa¿am, ¿e trzeba pokazywaæ ludzi i ich zespo³y; tych,
którzy pokonuj¹ bariery, staj¹ wobec wyzwañ i osi¹gaj¹ sukces w swojej pracy. Ten sukces
jest mierzony nowymi rozwi¹zaniami, innowacyjnoœci¹ stosowanych metod leczenia i organizacji zarz¹dzania oraz systemu opieki zdrowotnej. Nagrody s¹ swoistym drogowskazem, który pokazuje, ¿e mo¿na coœ zrobiæ lepiej, a mened¿erowie i lekarze powinni z nagrodzonych
osób czerpaæ wzorce. To o tyle wa¿ne, ¿e polska medycyna i s³u¿ba zdrowia maj¹ dwa oblicza; jedno to takie, na którym pokazuje siê, ¿e ci¹gle brakuje pieniêdzy i niemal wszystko
szwankuje. Drugim jest mierzalna poprawa sytuacji zdrowotnej spo³eczeñstwa. Zas³ugi
w tworzeniu tego drugiego oblicza maj¹ nagrodzeni mened¿erowie i lekarze oraz rzesza bezimiennych, którzy dzia³aj¹ w ca³ym kraju.
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Zwycięzcy poprzednich edycji

Rok 2001
Tytu³ Mened¿era Roku 2001 w Ochronie Zdrowia
otrzyma³ Miros³aw Mikietyñski (Szpital w Koszalinie)

Rok 2002
Tytu³ Mened¿era Roku 2002 w Ochronie Zdrowia otrzymali:
Zbigniew Paw³owicz (Regionalne Centrum Onkologii Szpitala
im. prof. £ukaszczyka w Bydgoszczy)
oraz
Wojciech Puzyna – odbiera nagrodê – (Szpital Specjalistyczny
im. œw. Zofii w Warszawie)

Rok 2003
(konkurs zosta³ rozszerzony o nowe kategorie)
W kategorii Mened¿era Roku 2003 w Ochronie Zdrowia –SPZOZ
g³ówn¹ nagrod¹ uhonorowany zosta³ prof. Marek P. Nowacki
(Centrum Onkologii Instytutu m. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie)

W kategorii Mened¿er Roku 2003 w Ochronie Zdrowia – NZOZ
g³ówn¹ nagrodê dosta³ Marek Krobicki (Szpital Zakonu Bonifratrów
w Krakowie)

W kategorii Osobowoœæ Roku 2003 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne wyró¿niony zosta³ prof. Jacek £uczak (Katedra
i Klinika Medycyny Paliatywnej Hospicjum Palium w Poznaniu)
Oprócz tego statuetki wrêczono w kategoriach: Dokonanie Roku 2003 w Ochronie Zdrowia – Dzia³alnoœæ Edukacyjno-Szkoleniowa
(Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieñcowej POLSCREEN, opracowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, realizowany we wspó³pracy z firm¹ Polpharma), Dokonanie Roku 2003 w Ochronie Zdrowia – Dzia³alnoœæ Charytatywna (trzy programy
realizowane przez Caritas Polska: organizacja Centrum Medycznego w Karhala, program Stacji Opieki Caritas koordynowany przez
o. Huberta A. Matusiewicza, zorganizowanie pracy zespo³u Centrum Pielêgnacji Caritas Diecezji Toruñskiej), Osobowoœæ Roku 2003
w Ochronie Zdrowia – Media – Dziennikarstwo Informacyjne i Edukacyjno-Spo³eczne (Pawe³ Walewski, tygodnik Polityka)

16

grudzień–styczeń 10/2004

