Poprawić koronę
i iść dalej
Do wielkich osiągnięć nie wiodą szerokie drogi,
ale wąskie ścieżki – mawiał Wiktor Hugo. Rzeczywiście, przez wąskie gardła najtrudniej się przecisnąć.
Tam też z natury rzeczy najtrudniej o pomoc i trzeba
torować sobie drogę samemu.
Taką wąską ścieżką dla Alicji Chybickiej były początki
kliniki Przylądek Nadziei. – Dziś serce mi rośnie

i cieszę się z osiągnięć hematoonkologii we Wrocławiu – mówi. – Ja towarzyszę tej walce od…
41 lat – dodaje. Efekt: największy w Polsce ośrodek

przeszczepowy dla dzieci. Jest to klinika, w której
wykonuje się najwięcej w jej specjalności transplantacji
u dzieci w Europie. Sukces był możliwy dzięki wsparciu
rządowemu, Unii Europejskiej, prywatnych darczyńców oraz wpłat na konto fundacji.
Sam na wąskiej ścieżce stanął też Maciej Banach, gdy
zaczynał swój program ratowania Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kiedy obejmował
w nim kierownictwo, Instytut był najbardziej zadłużonym szpitalem w Polsce. – Gdy szpital przestanie

pełnić funkcję wiodącego w skali kraju ośrodka
medycznego, straci rację swego istnienia – mówił.

najętym pomieszczeniu, w budynku po byłym szpitalu
miejskim w Pile. I choć inwestowanie w prywatną
służbę zdrowia jest ryzykowne – z sukcesem postawił
na to, czego w Pile nie było. Nie na tanie procedury,
ale na kardiologię i onkologię.
Laureatami naszego konkursu są także Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu im. prof. Wojciecha Starzewskiego, prof. Lidia B. Brydak, Polska
Grupa Raka Płuca, Kampania społeczna „HCV Jestem
świadom”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny, Fundacja Mam Marzenie, Agata Młynarska, Medonet i Onet Zdrowie.
W niniejszym numerze znajdą Państwo wywiady
z laureatami. Można w nich przeczytać o pomysłach,
pracy, współpracownikach, sukcesach, ale też porażkach, a co za tym idzie – chwilach zwątpienia. Jak sobie
z nimi radzić? – Cóż, zawsze hołdowałem prostej,

anonimowej maksymie: „Upadłeś? Powstań!
Popraw koronę i zasuwaj dalej” – mówi jeden ze

zwycięzców konkursu.
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Aby być w szpicy pod względem jakości i innowacyjności, trzeba modernizować i inwestować, i to sporo. Jak
jednocześnie spłacać długi i sporo inwestować? Szybki
marsz do przodu, ale… z kulą u nogi. I to się udało.
Z kolei Zygmunt Malinowski, prezes Zarządu Ars
Medical Sp. z o.o. w Pile, rozpoczął działalność w wy-
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menedżer zdrowia
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