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MENEDŻER ROKU 2017 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PUBLICZNE
GRAŻYNA KUCZERA

fot. archiwum

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Uwagę kapituły zwróciło rozpoczęcie współpracy transgranicznej. Szpital prowadzi dwa projekty polsko-czeskie: „Czesko-polska współpraca
medyczna w przypadkach katastrof” oraz ,,Współpraca oddziałów okulistycznych szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu-Zdroju”. Osiągnięciem
było też skuteczne zachęcenie personelu do wdrażania autorskich programów zdrowotnych (dotyczących stomatologii, diabetologii, okulistyki,
chorób płuc, ginekologii onkologicznej).
YOUSSEF SLEIMAN

fot. archiwum

dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wyróżnienie za niezwykle sprawne zarządzanie finansami placówki.
Youssef Sleiman w 2013 r. objął stanowisko dyrektora szpitala, którego
pracownikiem jest od 23 lat. Placówkę przejął z 42-milionowym zadłużeniem. Udało mu się zmniejszyć dług o prawie 10 mln, 16 mln wymagalnego zadłużenia zredukował do zera. Uruchomił Oddział Ortopedii
i Traumatologii Ruchu.
EWA TRZEPLA

fot. archiwum

prezes Zarządu Centrum Medycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Jej osiągnięciem jest rozwój i zwiększenie potencjału placówki. Zaczynała
od pięciu poradni – dzisiaj ma ich 56, zatrudniała ok. 40 pracowników
– dziś jest ich ponad 400. Uzyskała znaczny wzrost przychodów: kiedy
obejmowała funkcję kierowniczą w 2006 r., przychód wynosił ponad
2 mln zł, a wartość ostatniego pomiaru to przychód w wysokości ponad
18 mln zł.

NOMINACJE – WYRÓŻNIENIA

MENEDŻER ROKU 2017 W OCHRONIE ZDROWIA
PLACÓWKI PRYWATNE
JAROSŁAW WIECZOREK

fot. archiwum

dyrektor Prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego „Łubinowa”
w Katowicach

grudzień/styczeń 10/2017

Wyróżnienie za sprawne zarządzanie. Placówka znalazła się w sieci szpitali
pomimo monoprofilowej działalności i faktu, że szpital jest w stu procentach prywatny. Została zachowana wysoka jakość opieki ginekologicznej,
szpital osiąga również dobre wyniki finansowe. Sprawnie wdrożono koordynowaną opiekę nad kobietą ciężarną z jednoczesnym wzmocnieniem
roli położnej.
menedżer zdrowia
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fot. Marta Wojtal

fot. archiwum

fot. archiwum

INNOWACYJNY SZPITAL
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CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY
ATTIS SP. Z O.O. W WARSZAWIE
Lecznica przekształciła się z przychodni medycyny pracy w nowoczesne
centrum łączące świadczenia przychodni, szpitala i ośrodka rehabilitacji.
Podjęła zadanie zapewnienia kobietom kompleksowej opieki onkologicznej. W tym celu w pierwszym etapie utworzono Zakład Onkologii
Kobiecej – Zdrowie Kobiety (otwarcie we wrześniu 2017 r.) i połączono
onkologię kliniczną, chirurgię onkologiczną i ginekologię onkologiczną,
zapewniając przy tym opiekę rehabilitacyjną przed- i pooperacyjną oraz
opiekę terminalną.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH,
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA
Szpital z sukcesem przeprowadził projekt zastosowania urządzeń telemedycznych w psychiatrii w leczeniu ciężkiej schizofrenii paranoidalnej. To
pierwsze takie wdrożenie w kraju – umożliwia kontakt pacjenta z lekarzem
bez konieczności wychodzenia z domu. Daje to chorym komfort i poczucie
bezpieczeństwa, ponieważ pozostają pod ciągłym nadzorem medycznym.
Leczenie tą metodą zapewnia lepsze wyniki niż terapia tradycyjna. Przeprowadzone w ośrodku badanie wykazało poprawę wszystkich parametrów klinicznych w grupie stosującej tę metodę.
SCANMED SZPITAL ŚW. RAFAŁA W KRAKOWIE
Wyróżnienie za wdrożenie systemu zarządzania oddziałami. Lekarz kierujący oddziałem jest jego menedżerem. Dzięki tej innowacji personel medyczny jest bezpośrednio zaangażowany w realizację celów przypisanych
do danego oddziału. Ordynatorzy i pielęgniarki zarządzające nakreślają
kierunki rozwoju oddziału, analizując potrzeby zdrowotne na podstawie
kontaktu z pacjentem na poziomie oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych (tryb ambulatoryjny).
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA
STREETWISE
PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ TYPU 1

fot. archiwum

Eli Lilly

Eli Lilly jest inicjatorem i realizatorem trzech programów edukacyjnych,
których misją jest zapewnienie indywidualnych rozwiązań terapeutycznych
pacjentom chorującym na cukrzycę. Uwagę kapituły zwrócił program
dla młodzieży – Streetwise – pierwszy program edukacyjny stworzony
dla nastolatków z cukrzycą typu 1. Jest to odpowiedź na wyzwanie, jakie
stanowi cukrzyca typu 1 u nastolatków, a zarazem wsparcie dla lekarzy
i edukatorów. Wydano serię 10 broszur edukacyjnych poruszających tematy ważne dla młodych pacjentów. W ramach tej pionierskiej kampanii
po raz pierwszy zostały poruszone zagadnienia uchodzące za tabu w życiu
młodzieży z cukrzycą, takie jak tatuaże, alkohol i seks.
KAMPANIA SPOŁECZNA
STAWKA TO ŻYCIE. ZASTAWKA TO ŻYCIE
POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE

fot. archiwum

prof. Adam Witkowski, prof. Dariusz Dudek

Kampania powstała w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life, która
została uznana za model przeprowadzania podobnych kampanii w całej
Europie przez prestiżowe pismo „Eurointervention”. Odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia. W ciągu 1,5 roku prowadzenia
kampanii liczba zabiegów zwiększyła z 453 do prawie 800, co oznacza, że
o tylu więcej pacjentów mogło skorzystać z tego innowacyjnego leczenia.
Akcja wpłynęła więc realnie na zwiększenie dostępu do bezpieczniejszych,
małoinwazyjnych, nowoczesnych terapii, dla których nie ma alternatywy.
PROGRAM EDUKACJI I SZKOLENIA
W DZIEDZINIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
OPARTY NA WYKORZYSTANIU NOWOCZESNYCH
I INNOWACYJNYCH TECHNIK ZABIEGOWYCH

fot. archiwum

prof. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

grudzień/styczeń 10/2017

Program obejmuje kursy specjalistyczne, udział w innowacyjnych zabiegach i naukę na żywo, warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy
mogą się zapoznać z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, metodycznymi oraz z innowacyjnym sprzętem, przekazanie informacji z zakresu
badań w dziedzinie nauk podstawowych i przedklinicznych. W bydgoskiej
katedrze onkologii przeprowadzono dotychczas kilkanaście edycji kursów
i przeszkolono łącznie ok. 230 osób.
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fot. archiwum

fot. Rafal Kolsut

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
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FUNDACJA ONKOLOGICZNA ALIVIA
Fundacja aktywnie uczestniczy w dyskusji o zmianach w systemie opieki
onkologicznej. W mijającym roku wspierała prace nad kompleksowym
świadczeniem usług z zakresu diagnostyki i leczenia raka piersi (breast
units) oraz nad wprowadzeniem profilaktycznej adneksektomii, obecnie
niedostępnej dla polskich pacjentek. Wspólnie z wieloma partnerskimi
organizacjami wspiera wdrożenie systemu opieki onkologicznej opartego
na zarządzaniu na podstawie twardych danych, promując ideę tworzenia
populacyjnych rejestrów klinicznych. Obecnie fundacja udziela pomocy finansowej niemal 300 chorym na nowotwory złośliwe w ramach
programu „Skarbonka” i liczba ta cały czas rośnie. Liczba darczyńców
przekroczyła 100 tys.
FUNDACJA SIEPOMAGA
Fundacja od 2011 r. wspiera swoich podopiecznych, a także z sukcesem
prowadzi pierwszą i największą w Polsce platformę pomagania – siepomaga.pl. Od pierwszego dnia uruchomienia serwisu na jego stronie głównej
prezentowany jest licznik, który na bieżąco pokazuje zaangażowanie
darczyńców. W ten sposób udało się zebrać ponad 171 mln zł. Fundacja
pomaga konkretnym osobom, znanym z imienia i nazwiska, a także
finansuje przedsięwzięcia ratujące życie i zdrowie wielu anonimowym
potrzebującym.
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MEDIA I PR
ANNA KACZMAREK

fot. archiwum

redaktor prowadząca dział Zdrowie w Natemat.pl

Dziennikarka pisze o rzeczach skomplikowanych w prosty, zrozumiały
dla przeciętnego czytelnika sposób, a jednocześnie poprawny z punktu
widzenia medycyny. Anna Kaczmarek to dziennikarka, która obala
internetowe mity dotyczące chorób i leczenia. Walczy z zalewającą nas
falą oszustów medycznych, którzy żerując na cierpieniu chorych ludzi,
proponują im niesprawdzone i niepoparte rzetelną wiedzą medyczną
metody leczenia.
KLARA KLINGER

fot. archiwum

dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”

Klara Klinger od lat zajmuje się tematyką zdrowotną. Na łamach
„Dziennika Gazety Prawnej” regularnie opisuje bieżące wydarzenia z tej
dziedziny, przeprowadza wywiady. W swoich materiałach szuka odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z funkcjonowaniem systemu
ochrony zdrowia – analizuje go zarówno pod kątem systemowym, rozwiązań prawnych, jak i w ujęciu pacjenckim oraz edukacyjnym.

MAŁGORZATA SOLECKA

fot. archiwum

dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna
i miesięcznika „Służba Zdrowia”
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Dziennikarka od 2008 r. jest zawodowo związana z miesięcznikiem
„Służba Zdrowia”, a od kilku lat również z portalem Medycyna Praktyczna, gdzie publikuje teksty dotyczące ochrony zdrowia – zarówno
w Internecie, jak i w wydawnictwach drukowanych. W styczniu 2017 r.
wydawnictwo WAM z Krakowa wydało jej książkę „Służba zdrowia? Jak
pokonać chory system”.
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