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MENEDŻER ROKU 2016 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PUBLICZNE
DARIUSZ SZCZEPAŃSKI

fot. archiwum

dyrektor SPZOZ im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

Stworzył jeden z najlepszych szpitali powiatowych i przeprowadził spektakularną zmianę systemu zarządzania, która pozwoliła na likwidację
zadłużenia, a także za zakończenie inwestycji o wartości 45 mln zł pod
nazwą „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejących obiektów ZOZ
w Brodnicy”.

KRYSTYNA WALENDOWICZ

fot. archiwum

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego
w Zakopanem

Stworzyła jedną z najlepszych placówek monospecjalistycznych w kraju.
Szpital należy do czołowych podmiotów udzielających świadczeń rehabilitacji leczniczej w Polsce. Potwierdzeniem oceny jest posiadanie nieprzerwanie od 2009 r. Certyfikatu Akredytacji Ministra Zdrowia. Po przeprowadzeniu kwalifikacji przez Ministerstwo Zdrowia w 2016 r. Krystyna
Walendowicz uzyskała możliwość realizacji programu „Przestrzeganie
zaleceń terapeutycznych po zakończeniu leczenia szpitalnego”. W 2016 r.
otrzymała „Honorowe Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych”
przyznawane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

NOMINOWANI

MENEDŻER ROKU 2016 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PRYWATNE
JOLANTA KLEMENS

fot. Jola Bielec

prezes Zarządu Psychomedical w Bielsku-Białej

Stworzyła w zasadzie od zera prężnie działającą placówkę, która łączy
pod jednym dachem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu nawet
pacjenci lękowi oraz wymagający szczególnej opieki mogą kompleksowo
skorzystać z oferowanych usług. Psychomedical jest najważniejszą placówką psychiatryczno-psychologiczną na terenie Podbeskidzia.
TOMASZ OLSZÓWKA
prezes Zarządu Centrum Zdrowia Tuchów

fot. archiwum

Wyróżniony za efektywne działania w sferze inwestycyjnej na kwotę
20 mln zł, m.in. dokończenie inwestycji w Dąbrowie Tarnowskiej „Porodówka nowoczesnej generacji” oraz budowy centralnej sterylizatorni
w Tuchowie.
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NOMINOWANI

LIDER ROKU 2016 W OCHRONIE ZDROWIA
INNOWACYJNY SZPITAL
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH

fot. archiwum

dyrektor: Adam Szałanda

Na przełomie lat 2015 i 2016 szpital dyrektora Szałandy pierwszy w Polsce
zastosował w praktyce metodykę zarządzania Lean Management. Projekt
pod nazwą „Mapowanie strumienia wartości” objął obszary wspólne dla
oddziałów zabiegowych, bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji. Szpital jako jedyny z województwa podlaskiego współpracuje z Agencją Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie opracowania propozycji
zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów i przy tworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.
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ZDROWIE PUBLICZNE

fot. archiwum

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH DRYGAS
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kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia
i Promocji Zdrowia w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w zakresie
zdrowia publicznego, medycyny sportowej oraz chorób wewnętrznych,
kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jego sukcesem są wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie profilaktyki chorób
serca i naczyń (ChSN) oraz promocji zdrowia, które przyczyniły się do
znaczącej redukcji umieralności z powodu ChSN w Polsce, a także do
szerokiego zainteresowania środowisk naukowych, medycznych i politycznych problemem zapobiegania chorobom przewlekłym oraz znaczeniem
systematycznej aktywności fizycznej dla zdrowia społeczeństwa.
Profesor Drygas jest koordynatorem największego w Polsce badania epidemiologicznego WOBASZ oceniającego czynniki ryzyka i zachowania zdrowotne w reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Ponadto na uznanie
zasługuje jego zaangażowanie w programy interwencyjne POLKARD
Media finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, a także platforma
edukacyjna „Pamiętaj o sercu” oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych
związanych ściśle z pracą w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

menedżer zdrowia
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LIDER ROKU 2016 W OCHRONIE ZDROWIA
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA
KANAŁ WIDEO „MAMO, TATO, DZIECKO NA HORYZONCIE!”
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dyrektor: dr n. med. Maciej Sobkowski

Poznański szpital, wykorzystując modę na poszukiwanie przez pacjentów
informacji z zakresu medycyny w Internecie, stworzył ogólnodostępny edukacyjny kanał w portalu YouTube „Mamo, Tato, dziecko na horyzoncie!”
dla kobiet w ciąży oraz świeżo upieczonych rodziców. W filmach występują
znani specjaliści – ginekolodzy, położnicy, neonatolodzy i pediatrzy. Szpital
w ramach edukacji prowadzi także warsztaty dla kobiet w ciąży na temat
przebiegu ciąży, porodu, karmienia piersią, resuscytacji, chustonoszenia
i ćwiczeń dla ciężarnych, a także warsztaty „Bezpieczny maluch”. Placówka organizuje także Piknik Laktacyjny promujący ideę karmienia piersią.
KAMPANIA „STOMALIFE. ODKRYJ STOMIĘ”
Dorota Minta, prezes fundacji STOMAlife

Działaniom Fundacji STOMAlife od początku przyświeca jedna idea –
poprawa jakości życia stomików. Kampania ma na celu uwrażliwienie
oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat życia stomików. Fundacja podjęła szereg działań, aby głos stomików, lekarzy i pielęgniarek
stomijnych został usłyszany i dotarł do decydentów. Dwuznaczna nazwa
kampanii zachęca społeczeństwo do zapoznania się z tematyką stomii,
a pacjentów do wyjścia z ukrycia.
STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA
dr n. med. Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny
Lecznictwa, przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Doceniono realizację celów dydaktyczno-edukacyjnych i organizowanie
szkoleń i konferencji angażujących profesjonalistów medycznych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Pod przewodnictwem dr. Grzesiowskiego działa wielodyscyplinarna grupa specjalistów dająca możliwość
wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania jakości opieki medycznej
oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia.
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NOMINOWANI

LIDER ROKU 2016 W OCHRONIE ZDROWIA
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

fot. archiwum

Beata Kulesza, prezes Zarządu

W ciągu ostatniej dekady (w roku 2016 Fundacja obchodziła swój jubileusz) Fundacji Serce Dziecka udało się zrealizować wiele pożytecznych
działań na rzecz dzieci z wrodzoną wadą serca i ich rodziców, takich jak:
cieszące się dużym zainteresowaniem turnusy rehabilitacyjne służące
rehabilitacji i integracji, cykl konferencji i warsztatów edukacyjnych.
Jednak na szczególne uznanie zasługuje projekt „Otwarte Serca” – cykl
charytatywnych koncertów muzyki klasycznej. Jest to jedyny tego typu
projekt w Europie. „Otwarte Serca – Mistrzowie Muzyki, Biznesu i Kardiochirurgii Dzieciom” to połączenie świata wybitnych artystów polskiej
muzyki klasycznej, polskiego biznesu oraz kardiochirurgii dziecięcej. Ideą
koncertów jest rozpropagowanie działań na rzecz dzieci z wadą serca.
FUNDACJA DLA DZIECI
Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA

fot. archiwum

Elżbieta Budny, prezes Zarządu
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Fundacja, która w 2016 r. obchodziła jubileusz 20-lecia, systematycznie
pomaga dzieciom z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi,
zapewniając im i ich rodzinom wszechstronne wsparcie finansowe i niefinansowe. Fundacja sfinansowała m.in. przebudowę oddziałów Kliniki
Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Diabetologii w Łodzi, od podstaw
wyposażyła Oddział Jednego Dnia dla dzieci oraz uruchomiła hotel dla
bliskich małych pacjentów. Dzięki fundacji jej podopieczni i ich rodzice
są objęci systematyczną opieką psychologiczną, pedagogiczną i socjalną.

menedżer zdrowia
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MEDIA I PR
ALEKSANDRA KUROWSKA

fot. Andrzej Kacprzak

dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Aleksandra Kurowska publikuje
artykuły dotyczące istotnych, aktualnych spraw z zakresu zdrowia publicznego, na bieżąco komentuje zmieniające się przepisy, rozwiązania prawne,
a także przygotowuje obszerne analizy dotyczące istotnych dla zdrowia
trendów i zmian. Śledzi bieżące wydarzenia i niejednokrotnie pierwsza
podejmuje ważne tematy medyczne. Warto podkreślić jej szeroką wiedzę
z zakresu zdrowia, medycyny, a przede wszystkim doskonałą orientację
w wydarzeniach i zmianach, jakie zachodzą w zakresie zdrowia.
ARTUR OLESCH

fot. archiwum

redaktor naczelny czasopisma „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia”

Artur Olesch dostarcza wiedzy na temat e-zdrowia na polskim rynku
w formie miesięcznika dostępnego również bezpłatnie w wersji elektronicznej. Prezentuje w nim informacje o innowacjach medycznych, relacje
z wydarzeń zagranicznych, wywiady z ekspertami. Jest również autorem
i wydawcą bezpłatnego e-booka „114 aplikacji zdrowotnych” z opisem
najlepszych zdrowotnych aplikacji mobilnych na telefon komórkowy. Propaguje godne naśladowania praktyki public relations w ochronie zdrowia.
KATARZYNA PINKOSZ

fot. Malgorzata Mikolajczyk

dziennikarka „Mamo to Ja”, „Świat Lekarza”, „Do Rzeczy”

Katarzyna Pinkosz w 2016 r. zainicjowała i koordynowała kampanię
edukacyjną „W ciąży nie piję” pisma „Mamo to Ja” oraz Fundacji „Przyjaciółka” na temat picia alkoholu w ciąży oraz sytuacji dzieci z zespołem
poalkoholowym – FAS. W „Świecie Lekarza” publikuje rozmowy na
temat aktualnych problemów ochrony zdrowia w Polsce, a w tygodniku
„Do Rzeczy” zajmuje się problematyką społeczno-medyczną, bieżącymi
problemami zdrowia publicznego.

fot. Tomasz Karolak tomasztworzy.pl

ALEKSANDRA RUDNICKA
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redaktor naczelna „Głosu Pacjenta Onkologicznego”

Aleksandra Rudnicka jest autorką jednego z większych osiągnięć medialnych ostatnich lat w polskiej onkologii. Dzięki determinacji, pasji
i talentowi udało się jej stworzyć pismo dla chorych na nowotwory, ich
rodzin i bliskich, które niesie wiedzę, nadzieję i wsparcie. Dwumiesięcznik ukazuje się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, jest kolportowany do
wszystkich ośrodków onkologicznych, szpitali i poradni w Polsce, a także
do organizacji pacjentów onkologicznych.
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