Róbmy

W

swoje

Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas –

śpiewał Wojciech Młynarski. I gdyby nie to, że piosenka
powstała w latach osiemdziesiątych, można by uznać,
że jest skierowana do dzisiejszych uczestników systemu
ochrony zdrowia. Dlaczego? Bo z zarządzaniem zdro
wiem, mimo zapewnień decydentów, nie jest dobrze,
z systemem nie jest dobrze, a perspektywy poprawy są
nędzne. Do współczesności pasuje też refren: Róbmy

swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki
jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu
racja. Te słowa mogliby zaśpiewać laureaci konkursu

„Sukces Roku”. Zwycięzcy mimo niesprzyjających oko
liczności, trudności i przeciwności losu ciężko pracują
– z pozytywnymi efektami. Przykłady?
Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Cen
trum Klinicznego w Gdańsku i Janusz Kowalewski,
dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
w Bydgoszczy, czyli ex aequo Menedżerowie Roku 2019
w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jeszcze
w 2010 r. miało niemal 100 mln zł zobowiązań i kłopo
ty z płynnością finansową. W 2019 r. udało się spłacić
kredyt z 20miesięcznym wyprzedzeniem, nadpłacając
18,5 mln zł, a ośrodek jest jednym z nielicznych szpitali
klinicznych, który odnotował zysk – 1,1 mln zł.

– Kiedy obejmowałem stanowisko dyrektora,
chciałem, aby placówka nadal była dobrze postrzegana zarówno przez pacjentów, jak i władze

– mówi dyrektor Janusz Kowalewski. Jaki jest efekt
jego zarządzania? – Centrum Onkologii w Bydgoszgrudzień 7-8/2019

czy uznawane jest za modelowe
w leczeniu nowotworów płuca
– odpowiada menedżer.
Robi swoje także Monika Urban,
prezes Fundacji Siepomaga, orga
nizacji, która zwyciężyła w kate
gorii Lider Roku 2019 w Ochronie
Zdrowia – działalność charytatyw
na. – Niesiemy pomoc każde-

mu, kto jej potrzebuje. Jesteśmy
szczególnie znani ze zbiórek na
kwoty „nieosiągalne”, a nasi
podopieczni reprezentują najtrudniejsze przypadki medyczne – mówi Monika Urban.

Z sukcesami działają Małgorzata
Adamkiewicz, dyrektor general
na i wiceprezes zarządu Adamedu,
oraz Maciej Adamkiewicz, prezes
zarządu Adamedu – Osobowości
Roku 2019 w Ochronie Zdrowia.
Adamed pracuje nad wynalezie
niem nowego polskiego leku ory
ginalnego. Wśród rodzimych firm
farmaceutycznych jest pionierem
w tym zakresie. – Naszą ambicją

jest wprowadzenie na rynek
oryginalnych polskich leków
onkologicznych w obszarach,
w których dzisiaj nie ma wystarczająco skutecznych terapii
– zapowiada Maciej Adamkiewicz.
Parafrazując Młynarskiego: laure
aci konkursu robią swoje, pewne jest
to jedno, że robią swoje. I dobrze,
bo – w myśleniu sens, w dzia-

łaniu racja.

Aleksandra Lang, Krystian Lurka
menedżer zdrowia
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