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dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

W kierowanym przez niego szpitalu po latach mozolnego odnawiania
poszczególnych oddziałów i pracowni oraz koordynowania trudnego logistycznie programu przebudowy nadszedł czas na nowatorskie rozwiązania.
Najbardziej spektakularnym sukcesem jest zbudowanie wraz z Fundacją
Radia ZET sali hybrydowej dla dzieci z wadami serca. We wrześniu rozpoczęła się też budowa Domu Ronalda McDonalda – bezpłatnego hotelu
dla rodziców pacjentów.
Dr hab. Maciej Kowalczyk działa też aktywnie jako prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych. Służy merytorycznym wsparciem
podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie wielokrotnie poruszał
problem zbyt niskiej wyceny świadczeń pediatrycznych.
Sukcesem dyrektora jest też powołanie i rozwijanie Biura Akcji Odnowy,
które zajmuje się fundraisingiem, tworząc siatkę zaprzyjaźnionych firm,
stowarzyszeń i fundacji, dzięki którym szpital zyskuje fundusze na zakup
nowoczesnego sprzętu i modernizację oddziałów.
BOGUSŁAW PONIATOWSKI

fot. archiwum

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Jego szpital to jedna z największych placówek klinicznych w Polsce, a jednocześnie najnowocześniejszy ośrodek publicznej służby zdrowia w województwie podlaskim – USK Białystok to marka i gwarancja jakości.
Dlatego w ostatnim czasie włączono w jego struktury kolejne dwa szpitale:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku oraz
Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.
Osiągnięciami Bogusława Poniatowskiego są otwarcie w USK w Białymstoku Centrum Urazów Wielonarządowych, stworzenie nowoczesnej
i unikatowej na skalę kraju Pracowni Endoskopowej w Klinice Ginekologii, zorganizowanie w województwie podlaskim systemu leczenia ostrych
incydentów wieńcowych za pomocą angioplastyki (system ten jest rozszerzany na całą Polskę).
Dyrektor Poniatowski wyprowadził szpital z zadłużenia (kiedy rozpoczął
pracę, placówka miała 23,5 mln zł długu). Podczas jego pracy przychody
wzrosły z 94 mln zł do ponad 220 mln zł. Od kilku lat szpital kończy
każdy rok z dodatnim wynikiem finansowym.
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PLACÓWKI PUBLICZNE – SPÓŁKI
PIOTR DĘBICKI
prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim

W ostatnich miesiącach przekształcono szpital z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
To ważne. Przez lata gorzowska placówka należała do największych dłużników wśród polskich szpitali. Udało się zakończyć ponad 300 postępowań komorniczych na kwotę ponad 40 mln zł. Dzięki pozyskaniu dotacji
z Ministerstwa Zdrowia w rekordowej wysokości 107 mln zł zmniejszono
zadłużenie spółki do 80 mln zł.
W pierwszym roku działalności Piotra Dębickiego udało się zwiększyć kontrakt z NFZ o prawie 20 mln zł (do 205 mln zł) dzięki zatrudnieniu ponad
40 lekarzy specjalistów, zakupom inwestycyjnym i remontom wartym ponad
30 mln zł oraz wdrożeniu systemów jakości, w tym ISO 9001:2008. Otwarto trzy nowe oddziały specjalistyczne, zastosowano nowe metody leczenia
i rozpoczęto realizację programów terapeutycznych. W efekcie wypracowano
zysk brutto w wysokości 25 mln zł, który prawdopodobnie do końca okresu
rozrachunkowego jeszcze wzrośnie.
Przygotowana została strategia rozwoju szpitala na lata 2014–2020, w której
określono plany inwestycyjne, szacowane na ok. 215 mln zł. Wskazano realne
źródła finansowania konkretnych przedsięwzięć, przygotowano uzasadnienie
dla ich realizacji w danych populacyjnych i epidemiologicznych, zadbano
o pełną zgodność strategii szpitala ze strategiami wojewódzkimi i krajowymi.
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ZDROWIE PUBLICZNE

Dariusz Wasilewski, kierownik
projektu „Portrety szpitali – mapy
możliwości”
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„PORTRETY SZPITALI – MAPY MOŻLIWOŚCI”
Projekt „Portrety szpitali – mapy możliwości”, czyli monitorowanie jakości
usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem
szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu
terytorialnego, realizowany jest w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie
– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szpitale to główne ogniwo systemu ochrony zdrowia. Ich funkcjonowanie
pochłania znaczną część publicznych wydatków, stąd szczególnego znaczenia nabiera sprawność wykorzystania tych pieniędzy oraz jakość usług
świadczonych przez system ochrony zdrowia. Ideą projektu jest obiektywne
badanie efektywności funkcjonowania szpitali z elementami benchmarkingu
we wszystkich aspektach działalności. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi identyfikacja zjawisk zachodzących w kluczowych obszarach
funkcjonowania podmiotów medycznych.
– W konsekwencji będą promowane i rekomendowane dobre praktyki dotyczące
efektywności działania, jakości zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń
w zakresie ich implementacji do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarządzającej do większej aktywności – zauważają eksperci.
menedżer zdrowia
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DAWCA.PL
„Dawca.pl – Bądź świadomym
dawcą narządów” to projekt prowadzony przez 10 studentów, głównie
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na zasadach wolontariatu. Głównym celem kampanii jest
uświadamianie polskiego społeczeństwa, poszerzanie wiedzy na temat
procedur przeszczepiania tkanek,
komórek i narządów, zwiększanie
społecznej akceptacji tej metody leczenia oraz zachęcanie do podpisywania oświadczeń woli.
Grupą docelową kampanii są osoby
w wieku 18–35 lat. Autorzy programu zastrzegają jednak, że nie ma
ograniczeń wiekowych i każdy może
dołączyć do Klubu Dawca.pl.
„Dawca” stale prowadzi działania
promujące transplantację, wykorzystując do tego głównie narzędzia internetowe. Przede wszystkim stronę
internetową www.dawca.pl. Jest to
miejsce, w którym zgromadzone są
podstawowe informacje z zakresu
dawstwa narządów, szpiku kostnego oraz krwi. Strona jest na bieżąco
aktualizowana i uzupełniana.
Program oferuje również szkolenie
online „Bądź świadomym dawcą
narządów”. Jest to bezpłatne narzędzie edukacyjne przygotowane dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia.
Na zdjęciu: Paweł Klikowicz, jeden
z liderów zespołu dawca.pl
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POLSKIE TOWARZYSTWO
DIABETOLOGICZNE
ZA ORGANIZACJĘ I EDYCJI
„SZKOŁY POMPOWEJ”
W 2014 r. Polskie Towarzystwo
Diabetologiczne rozpoczęło nowatorski projekt edukacyjny poświęcony szkoleniu lekarzy internistów-diabetologów opiekujących
się dorosłymi chorymi na cukrzycę
typu 1 leczonymi metodą intensywnej insulinoterapii z zastosowaniem
osobistych pomp insulinowych.
W październiku PTD rozpoczęło
pierwszą edycję „Szkoły pompowej
PTD”. Inicjatywa ta polega na objęciu praktycznym szkoleniem grupy
lekarzy delegowanych przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie
diabetologii i przewodniczących
terenowych oddziałów PTD. Szkolenie obejmuje kurs wprowadzający, 25 godzin stażu w poradniach
prowadzących terapię pompową dla
dorosłych i kurs podsumowujący,
kończący się egzaminem testowym
i praktycznym. Program „Szkoła
pompowa” opracowała grupa ekspertów powołana przez PTD, zajęcia są bezpłatne. Finansowanie
zapewniają PTD i bezwarunkowe
granty edukacyjne firm Bayer Diagnostics, Eli Lilly i Medtronic.
Na zdjęciu: prof. Leszek
Czupryniak, prezes Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

AKADEMIA CZERNIAKA
Co roku lekarze notują w Polsce od
2500 do 3000 nowych zachorowań
na czerniaka. Akademia Czerniaka
została utworzona po to, by zmienić
te alarmujące statystyki.
Akademia stanowi sekcję naukową
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Powstała z inicjatywy środowiska medycznego
i pacjentów, a jej głównym celem
jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czerniaka.
Popularyzując wiedzę o tym nowotworze, przyczynia się do upowszechnienia skutecznych metod
profilaktyki. Akademia prowadzi
też działania zapewniające pacjentom jak najlepszą opiekę w każdym stadium choroby. Patronat
nad działalnością akademii objęły
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Patologiczne.
Akademia Czerniaka w znacznym
stopniu przyczynia się do zwiększenia wiedzy pacjentów i lekarzy
na temat nowotworu i profilaktyki. Podejmuje także działania
w zakresie najważniejszych kwestii
związanych z czerniakiem.
Na zdjęciu: prof. Piotr Rutkowski,
przewodniczący Rady Naukowej
Akademii Czerniaka
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Marcin Radziwiłł, prezes zarządu
Fundacji Medicover

FUNDACJA MEDICOVER
Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 r.
w poczuciu odpowiedzialności – aby wypełniać ważną misję społeczną.
Wśród głównych zadań fundacji, zapisanych w jej statucie i systematycznie
realizowanych, należy wymienić m.in. szerzenie wiedzy na temat zdrowego
i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej
diagnozy, kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych.
Działalność Fundacji Medicover jest oparta na wieloletniej i międzynarodowej wiedzy oraz doświadczeniu z zakresu medycyny całej Grupy
Medicover. Skupiona jest w szczególności na edukowaniu i wspieraniu
społeczności lokalnych poprzez tworzenie programów, które w sposób
pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia
i świadomości społeczeństwa.
Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy
i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro fundacja stale wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Ufność” w Częstochowie, Dom Dziecka im. Korczaka w Warszawie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Fundacja prowadzi też
wolontariat pracowniczy i wydaje dwumiesięcznik „MedMagazyn”.
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INNOWACYJNY SZPITAL

Marek Tombarkiewicz,
dyrektor SPZZOZ w Staszowie
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SZPITAL POWIATOWY W STASZOWIE
Innowacyjny szpital to organizacja, która w ciągłym i zdyscyplinowanym
procesie analizuje metody diagnostyki i leczenia pacjentów oraz wszelkie
aspekty zarządzania szpitalem. Na tej podstawie systematycznie wprowadza zmiany, które mają charakter innowacji. W efekcie powstaje kompleksowo opracowana nowość – to podręcznikowa definicja tego, czym
powinien być innowacyjny szpital. Zdaniem Kapituły Szpital Powiatowy
w Staszowie wypełnia tę definicję co do joty.
Szpital w Staszowie to połączenie innowacyjności z tradycją. Powstał
w 1851 r. staraniem Zofii z Branickich Potockiej w następstwie trwającego od 1843 r. remontu i adaptacji dawnych magazynów wojskowych. Od
roku przy szpitalu działa Ośrodek Badań Klinicznych. Placówka powstała
dzięki współpracy lecznicy z firmą zewnętrzną. W praktyce oznacza to, że
pacjenci będą leczeni bezpłatnie, według wysokich standardów obowiązujących w leczeniu klinicznym na świecie.
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MEDIA I PR

ARTUR WOLSKI
Redaktor Artur Wolski od ponad
20 lat pracuje w Programie Pierwszym Polskiego Radia w Redakcji
Wiedzy i Edukacji, gdzie zajmuje
się szeroko rozumianą edukacją medyczną i popularyzacją medycyny.
Znany z takich cyklów, jak „W pracowniach polskich uczonych”,
„Mapa nauki polskiej”, „Wieczór
z Jedynką”.
Od ponad roku przygotowuje i prowadzi na antenie Radiowej Jedynki
cykl autorski „Seksosfera”. W programach tych zajmuje się szeroko
rozumianymi zaburzeniami zdrowia seksualnego, a także zagadnieniami medycznymi z zakresu ginekologii, urologii, onkologii, geriatrii
czy kardiologii. Często w audycjach
biorą udział specjaliści, bowiem
niedomagania jednych narządów
mogą wynikać z zaburzenia pracy
innych. Są to programy prowadzone
na żywo, z telefonicznym udziałem
słuchaczy, którzy mogą pytać o interesujące ich zagadnienia. Audycje
te cieszą się dużym zainteresowaniem, są prowadzone w sposób bardzo przystępny, z dużym taktem
i kulturą.
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„RELIGA. BIOGRAFIA
NAJSŁYNNIEJSZEGO
POLSKIEGO KARDIOCHIRURGA”
AUTORSTWA JUDYTY WATOŁY
I DARIUSZA KORTKI
Profesor Zbigniew Religa. Niewierzący, ale skleiło się z nim słowo
„święty”. Dla wielu osób święta
jest pamięć o nim. „To był święty
człowiek” – mówią pacjenci i ich
rodziny. I to właśnie zauważają autorzy książki „Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga”. Nagradzany na festiwalach
film „Bogowie” ukazał tylko kilka
lat życia profesora. Książka Watoły
i Kortki opowiada o całym życiu
Religi. O wpadkach, sukcesach,
rozterkach, uczuciach.
– Trudno pisać o kimś takim, zwłaszcza że na każdym kroku słyszeliśmy
przestrogi: Musicie go pokazać w dobrym świetle, opisać zalety, pomijać
wady, nie wolno szargać imienia... –
skarżyli się autorzy. Czy wywiązali
się z zadania? Opisali zalety, nie
pomijali wad. Wizerunkowi profesora Religi to nie zaszkodziło.
Według autorów, profesor dał się
lubić. Bezpośredni, szczery, pogodny, ufny. Za swoimi stawał murem.
Chętnie dzielił się wiedzą, umożliwiał awans. Nie zniósłby, gdyby mu
ktoś stawiał pomnik z cnót.

„ŻYCIE Z RAKIEM.
JADOWITE WĘŻE W KOSZYKU”
AUTORSTWA ZBIGNIEWA
WOJTASIŃSKIEGO
„Życie z rakiem” to książka, która
pomaga przetrwać w walce z rakiem chorym i ich rodzinom. Daje
wiarę w to, że chorobę można pokonać, a także wskazówki, jak tego
dokonać. Wskazówki zebrane przez
Wojtasińskiego od pacjentów są
ułożone w logiczny ciąg. Jak walczyć z chorobą? Jak radzić sobie
z uczuciami, które jej towarzyszą?
„Poszczególne rozdziały to kolejne
opowieści o rakach i zmagających
się z nimi ludziach, pacjentach, lekarzach, naukowcach. To dla mnie
zresztą największa zaleta tej publikacji – nie jest to suchy, encyklopedyczny przewodnik po nowotworach z wyliczanką typu: choroba,
przyczyny, objawy, sposoby leczenia
itd. To w 100 proc. żywe ludzkie
historie” – pisze o książce Wojciech
Moskal.
Książka Wojtasińskiego nie karmi
czytelnika złudzeniami – oprócz
sukcesów są porażki, wątpliwości i pytania o przyszłość. Mimo
wszystko przebija z niej nadzieja.

grudzień/styczeń 10/2014

