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MENEDŻER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PUBLICZNE
RENATA JAŻDŻ-ZALESKA

fot. archiwum

prezes zarządu, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana
Pawła II w Polanicy-Zdroju

Uwagę kapituły zwrócił dodatni wynik finansowy oraz rozmach
inwestycyjny. Szpital realizuje zabiegi o ponadregionalnym
zasięgu, jest jedynym w kraju ośrodkiem specjalizującym się
w operacjach wad wrodzonych twarzoczaszki, a także dokonującym przeszczepu rogówek. Prowadzi też program leczenia
otyłości olbrzymiej.
JACEK WITOLD BIAŁOBŁOCKI

fot. archiwum

dyrektor, Samodzielny Publiczny ZOZ w Mławie

W trudnych czasach dla szpitali powiatowych zachowuje od lat
dodatni wynik finansowy, rozbudowując szpital. Nową siedzibę
wzniesiono dla oddziałów rehabilitacji i ortopedii, a także bloku
operacyjnego. Szpital wkracza również na nowe tereny – wynegocjował kontrakt na prowadzenie hospicjum stacjonarnego
i domowego.
MAŁGORZATA ZAŁAWA-DĄBROWSKA

fot. archiwum

dyrektor, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz

Utrzymuje stabilną sytuację finansową przy stałym wzroście
sprzedaży usług medycznych. Sieć przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz stale się rozwija, przybywają nowe przychodnie,
poszerza się oferta AOS i diagnostyczna. Jednostka wygrała
konkurs na prowadzenie pilotażu programu POZ Plus, stawia
na opiekę koordynowaną.
IZABELA MARCEWICZ-JENDRYSIK

fot. UMWarszawa / R. Motyl

dyrektor, Warszawski Szpital dla Dzieci

46 menedżer zdrowia

Wyróżniona za program „Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci”. Szpital zmodernizował budynek,
w którym mieści się poradnia przyszpitalna, oddział pediatryczny oraz ośrodek dziennej rehabilitacji narządu ruchu. Wybudował nowy obiekt mieszczący m.in. blok operacyjny, izbę przyjęć
i ośrodek dziennej rehabilitacji neurologicznej. Rozwinął działalność operacyjną w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej
i urologii.
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MENEDŻER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PRYWATNE
PIOTR HENRYK SKARŻYŃSKI

fot. archiwum

Centrum Słuchu i Mowy Medincus

Wyróżnienie za rozbudowę ogólnopolskiej sieci placówek – od Szczecina
po Rzeszów, a także w Kirgistanie. Medincus to jednostki świadczące
wysokospecjalistyczne usługi w zakresie: otorynolaryngologii, audiologii,
foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii, inżynierii
biomedycznej. W tym roku Piotr Skarżyński został powołany na funkcję
wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny
i e-Zdrowia w kadencji 2019–2021. Prywatnie – syn prof. Henryka Skarżyńskiego, szefa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
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LIDER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL
KLINICZNY IM. WIKTORA
DEGI UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
dyrektor Przemysław Daroszewski

Zwraca uwagę innowacyjne zastosowanie egzoszkieletów w terapii
dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Pracownia Rehabilitacji Biomedycznej to placówka przodująca nie tylko w skali kraju, lecz
także świata. Szpital utworzył Dział
Terapii Biologicznej z Ośrodkiem
Badań Klinicznych, poszerzając
dostęp do innowacyjnych terapii
w schorzeniach reumatycznych.
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SZPITAL UNIWERSYTECKI
NR 1 IM. DR. A. JURASZA
W BYDGOSZCZY
dyrektor Jacek Kryś

Wyróżn ien ie za opracowa n ie
i wdrożenie autorskiego, kompleksowego, zintegrowanego systemu
informatycznego do zarządzania
placówką we wszystkich aspektach
jej funkcjonowania – od rejestracji
pacjenta poprzez pobyt w szpitalu i dokumentację medyczną po
rozliczenia z płatnikiem i analizy
medyczne.

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. archiwum

INNOWACYJNY SZPITAL

CENTRUM MEDYCZNE
CAROLINA
prezes Izabella
Murawska-Chojnowska

Carolina Medical Center to światowa ekstraklasa w zakresie ortopedii i medycyny sportowej. Ekstraklasa, bo z tytułem FIFA Medical
Centre of Excellence nadanym przez
Międzynarodową Federację Piłki
Nożnej. Jest jedną z największych
i najnowocześniejszych prywatnych
klinik ortopedii i medycyny sportowej, rozpoznawaną w Europie i na
świecie. Przez 20 lat działalności
stała się prekursorem w stosowaniu
innowacyjnych technik i procedur
medycznych.

menedżer zdrowia
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LIDER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA
ZDROWIE PUBLICZNE
ROMAN KOLEK

fot. archiwum

wicemarszałek województwa opolskiego

W zarządzie województwa od lat zajmuje się ochroną
zdrowia, inicjując szereg programów zdrowotnych wykraczających poza zakres oferowany przez NFZ. Na
szczególną uwagę zasługują programy poprawy opieki
nad matką i dzieckiem oraz zapobiegania chorobom
cywilizacyjnym – nadwadze, otyłości i cukrzycy.
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LIDER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. archiwum

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

PROF. ROMUALD KRAJEWSKI

PROF. WOJCIECH DRYGAS

KRZYSZTOF SUSZEK

kierownik Ośrodka Doskonalenia
Zawodowego Lekarzy i Lekarzy
Dentystów Naczelnej Izby
Lekarskiej

kierownik Zakładu Epidemiologii,
Prewencji Chorób Układu Krążenia
i Promocji Zdrowia Instytutu
Kardiologii w Warszawie oraz
Katedry Medycyny Społecznej
i Zapobiegawczej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

przewodniczący Rady Fundacji
Misja Medyczna

Ośrodek jest pionierem w zakresie
oferty szkolenia kompetencji psychospołecznych (tzw. miękkich) dla
lekarzy w Polsce. Dużym przedsięwzięciem był także czteromodułowy cykl szkoleń „Zdrowa administracja podstawą skuteczności
podmiotów leczniczych”. Szkolenia
dotyczące komunikacji dla personelu szpitali służą bezpieczeństwu
pacjenta.

48 menedżer zdrowia

Wieloletnie działania prof. Drygasa
przyczyniły się do szerokiego zainteresowania środowisk naukowych,
medycznych i politycznych zapobieganiem chorobom przewlekłym.
Profesor jest także dyrektorem międzynarodowego programu CINDI
(Coordinated Noncommunicable Disease Intervention) w Polsce.

Wyróżnienie za program „Z miłości do aktywności”. Celem było
rozpropagowanie idei aktywności
fizycznej i zdrowego odżywiania na
wsiach i w miastach poniżej 50 tys.
mieszkańców. Według wyliczeń
fundacji akcja objęła swoim zasięgiem 3 mln Polaków. Metodą działania było organizowanie spotkań,
podczas których uczestnicy mieli
możliwość skorzystania z porady
lekarza, dietetyka i fizjoterapeuty.
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LIDER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
STOWARZYSZENIE SARCOMA

fot. archiwum

prezes Kamil Dolecki

Wyróżnienie za akcję „Onkobieg razem”. To pierwsza
i najstarsza w Polsce charytatywna impreza biegowa
o tematyce onkologicznej. Organizowana jest od
2008 r., w tym roku zgromadziła 2200 uczestników.
Biegacze mają możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych, zebrane środki są przeznaczane
na pomoc dla chorych na nowotwory.
FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

fot. Pawel Jakubek

prezes Mirosław Szozda

Fundacja działa na rzecz pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. Organizuje we
Wrocławiu „Korowód nadziei” – paradę zwracającą uwagę na problemy
dzieci chorych na raka, „Szkoły dla nadziei” – program adresowany do
dzieci i zachęcający do pomocy rówieśnikom zmagającym się z nowotworami i „Klinikę mentalną” – zapewniającą opiekę psychologiczną obecnym
i byłym pacjentom kliniki.
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LIDER ROKU 2018 W OCHRONIE ZDROWIA

fot. Tomasz Karolak tomasztworzy.pl

fot. archiwum

fot. archiwum

MEDIA I PR

LARYSA ŻUCHOWSKA

KAROLINA KOWALSKA

ALEKSANDRA RUDNICKA

Adamed Pharma

„Rzeczpospolita”

„Głos Pacjenta Onkologicznego”

Wyróżniona za działania propagujące społeczny program na rzecz
aktywizacji seniorów „Adamed dla
Seniora”. Największym wyzwaniem
było dotarcie do grupy docelowej,
która w dużej mierze dotknięta
jest wykluczeniem cyfrowym. Promocja skupiała się na współpracy
z mediami tradycyjnymi i udziale
w imprezach plenerowych (m.in.
uniwersytetach trzeciego wieku).
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Doceniono wnikliwe publikacje na
temat organizacji systemu ochrony zdrowia, jego błędów, wpadek
prawnych i organizacyjnych, relacje
z kolejnych sytuacji kryzysowych
w systemie ochrony zdrowia oraz
materiały analityczne, w których
autorka trafnie przewidywała skutki dokonywanych posunięć.

Pismo prowadzone przez Polską
Koalicję Pacjentów Onkologicznych pod kierownictwem redaktor
Rudnickiej stało się dla pacjentów
zmagających się z rakiem nieocenionym źródłem wiedzy o chorobie,
poradnikiem i przewodnikiem po
meandrach polskiego systemu refundacyjnego.

menedżer zdrowia
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