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MACIEJ KRAWCZYK
prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

fot. Maciej Krawczyk / PAP

Jest jednym z twórców i inicjatorów powstania naj
młodszego w Polsce samorządu zawodowego. Kra
jowa Izba Fizjoterapeutów to trzecia co do wielkości
grupa zawodowa wśród zawodów medycznych – zrze
sza 67 tys. osób. Sukcesy Macieja
Krawczyka to konsolidacja środo
wiska, wprowadzenie po raz pierw
szy w Polsce wytycznych udzielania
świadczeń zdrowotnych z zakresu
fizjoterapii i opisywania ich w do
kumentacji medycznej zgodnie ze
stworzoną przez WHO Międzyna
rodową Klasyfikacją Funkcjono
wania, Niepełnosprawności i Zdro
wia (International Classification of
Functioning, Disability and Health
– ICF), a także wprowadzenie jed
nolitych standardów nauczania na
uczelniach. Dzięki niemu po raz
pierwszy od ponad 15 lat NFZ
zmienił wycenę świadczeń fizjote
rapeutycznych.
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FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU ICZMP
Fundacja powstała z myślą o wspie
raniu dzieci z wadami wrodzonymi,
ale także najciężej chorych dzieci
po operacjach, z chorobami meta
bolicznymi, nowotworami czy cho
robami rzadkimi. Pomaga także
kobietom z najpoważniejszymi cho
robami w ciąży czy z chorobami no
wotworowymi. Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki (ICZMP)
w Łodzi jest jednym z największych
wysokospecjalistycznych ośrodków
medycznych w Polsce. Placówka
składa się z dwóch części: ginekolo
giczno-położniczej oraz pediatrycz
nej. Jest referencyjnym ośrodkiem perinatologicznym,
ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój
wielodyscyplinarny charakter zapewnia wszechstronną
opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą,
nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca
czy infekcjami. W ICZMP diagnozowane i leczone są
najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych.
Założycielem fundacji jest Maciej Banach, dyrektor
ICZMP, a funkcję prezesa zarządu od 7 sierpnia 2018 r.
pełni Małgorzata Kołtuniak.

IWONA NIEDZIELSKA

fot. Andrzej Grygiel / PAP

ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
SPSK im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Profesor Iwona Niedzielska przeprowadza wiele inno
wacyjnych operacji. Jedna z ich polegała na przeszcze
pieniu implantu brakującej części kości wydrukowa
nego na drukarce 3D. Innowacją było równoczesne
wszczepienie do zrekonstruowanej żuchwy trzech
implantów zębów. Wprowadziła również unikatową
metodę leczenia naciekającej postaci guza olbrzy
miokomórkowego. Wdrożyła w trudno gojących się
ranach terapię podciśnieniową (niestosowaną do tej
pory w chirurgii szczękowo-twarzowej) z autorską
metodą zamykania przetok zewnętrznych. Stworzyła
pierwszą w Polsce pracownię fizjoterapii dla chorych
poddanych zabiegom chirurgii szczękowo-twarzowej.
Ma duże osiągnięcia naukowe, m.in. pierwsza na świe
cie przeprowadziła badania genetyczne guzów dziąsła,
wyznaczając miejsce poszczególnym typom nadziąśla
ków. Udowodniła też wpływ schorzeń przyzębia na
rozwój miażdżycy na podstawie badań genetycznych
bioptatów.
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Profesor Andrzej Marszałek doświadczenia zawodowe
i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów
zagranicznych. Jest autorem lub współautorem ponad
560 publikacji. Za pracę naukową został wyróżniony
licznymi nagrodami.
Jako konsultant ds. patomorfologii, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, stworzył pilotażowy projekt „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez
wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie
kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Głównym założeniem pilotażu jest upowszechnienie
standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii,
co ma na celu standaryzację procesu organizacji podmiotu
i jakości wykonywanych badań. Docelowo akredytacja
ma być wymogiem przy ubieganiu się o odrębne kontraktowanie przez NFZ badań patomorfologicznych. Istotną
zmianą jest również podniesienie kompetencji kadry
w zakresie efektywnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta podczas wykonywania i wykorzystywania
badań patomorfologicznych. Zostaną też opracowane nowe
standardy organizacyjne oraz standardy postępowania.
Celem pilotażu jest poprawa jakości badań, które są kluczowe dla podejmowania decyzji o rozpoczęciu leczenia.
Patomorfologia jest szczególnie ważna w terapii onkologicznej i stanowi jej integralną część. Rozwój metod leczenia
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nowotworów spowodował, że patomorfologia ma wartość
nie tylko prognostyczną, ale jest również wskaźnikiem
predykcyjnym, wspomagającym planowanie terapii.
Projekt na rzecz poprawy jakości w patomorfologii finansowany jest z funduszy europejskich. Ministerstwo Zdrowia
na jego realizację przeznaczyło blisko 8 mln zł. Zgodnie
z założeniami pilotaż pod kątem spełnienia standardów
akredytacyjnych zostanie przeprowadzony w 10 placówkach, a co najmniej 50 zakładów patomorfologii przejdzie
przeglądy akredytacyjne. Działaniami projakościowymi
w ramach pilotażu zostanie objętych 200 podmiotów oraz
3 tys. pracowników.

