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LIDERZY MEDYCYNY

Profesor Witold Rużyłło, Roman Szełemej,
Ryszard Szcząchor, Andrzej M. Fal, Doda,
Wojciech Matusewicz, Iwona Schymalla
i Mariusz Gujski, program edukacyjny
Cukrzycowe Centra Edukacji
Lilly, Eli Lilly, Fundacja na
rzecz Wspierania Rozwoju
Polskiej Farmacji i Medycyny
– Polpharma: wszystkich
łączy jedno – sukces roku
w medycynie w 2010 roku.
W blasku fleszy i świetle
kamer telewizyjnych odebrali
za to nagrody z rąk
Ewy Kopacz.

Tytułem Osobowości Roku 2010 w ochronie zdrowia został uhonorowany prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie. – Jako pierwszy w Polsce wykonał np. angioplastykę tętnic wieńcowych,
a to tylko jeden z licznych innowacyjnych zabiegów. O jego
wielkości świadczą także kolejne pokolenia kardiologów
interwencyjnych, które wykształcił – mówił podczas laudacji prof. Waldemar Banasiak, prezes Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
– Czasy są trudne i nagradzamy tych najlepszych –
dodała Ewa Kopacz, zaznaczając, że kierowany przez
Profesora Instytut jako jeden z nielicznych przynosi
zyski. Profesor Rużyłło może być wzorem dla zarządzających placówkami medycznymi
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w Polsce w dziedzinie planowania rozbudowy
i modernizacji. W ciągu pięciu lat zwiększył zysk
netto Instytutu o ponad 7 mln zł, wspiera także rozwój specjalistycznej kadry medycznej. Instytut Kardiologii stał się głównym ośrodkiem szkolenia
podyplomowego w zakresie kardiologii w skali
regionu i kraju.
Tytuł menedżera roku w ochronie zdrowia
otrzymał Roman Szełemej, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dzięki niemu połączono trzy wałbrzyskie szpitale i w efekcie nowy ośrodek znacznie
poprawił swój wynik finansowy. Menedżerem
roku w ochronie zdrowia został także lekarz –
Ryszard Szcząchor, który jest dyrektorem i właścicielem największego w województwie lubuskim Centrum Medycznego Aldemed.
Jak podkreślała minister Kopacz, są to osoby,
którym okoliczności zewnętrzne nie przeszkadzają w tym, by być świetnym, dobrym i nagradzanym. – Chciałabym, aby w przyszłym roku tych naj-

lepszych było tylu, żeby nie widać było końca peletonu –
dodała minister zdrowia.
Największe emocje wzbudziło jednak przyznanie nagrody Dorocie Rabczewskiej – Dodzie. Ta,
jak na gwiazdę przystało, przybyła na galę spóźniona, budząc poruszenie wśród zebranych.
– Apelując o szpik dla chorych na białaczkę, dla polskiej transplantologii zrobiła więcej niż niejedno stowarzyszenie, niejedna akcja ministerialna. Zrobiła więcej
niż ja przez 14 lat – podkreślała w laudacji Urszula
Jaworska, prezes fundacji pomagającej chorym na
białaczkę.
Tytuł lidera w kategorii działalność edukacyjno-szkoleniowa otrzymał program Cukrzycowe Centra
Edukacji Lilly, Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
W kategorii media – dziennikarstwo informacyjne
i edukacyjno-społeczne tytuł lidera przyznano redaktorom Iwonie Schymalli i Mariuszowi Gujskiemu.
Nagrody specjalne czasopisma „Menedżer Zdrowia” otrzymali prezes Agencji Oceny Technologii
Medycznych Wojciech Matusewicz i Fundacja
na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji
i Medycyny – Polpharma. n
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