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PLACÓWKI PUBLICZNE

BOŻENA MLECZEK-DĄBROWSKA

MARIAN KREIS

ARTUR RYDZYK

od 1998 r. dyrektor Miejskiej
Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu

dyrektor Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka im. św. Jana
Pawła II SPSK nr 6 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

komendant 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ
w Krakowie

Wyróżniona za utrzymanie przez
Miejską Przychodnię Specjalistycz
ną pozycji lidera w lecznictwie am
bulatoryjnym na toruńskim rynku
świadczeń zdrowotnych, wdrożenie
kompleksowej opieki nad pacjen
tem w POZ, pozyskiwanie fun
duszy europejskich na działania
związane z poprawą dostępu do
usług zdrowotnych, poszukiwanie
nisz rynkowych, rozwijanie tych
segmentów działalności, które nie
są limitowane, oraz tych świadczeń,
których ceny ustala placówka.

Wyróżniony za pozyskanie fundu
szy unijnych, a także modernizację
Szpitalnego Oddziału Ratunkowe
go oraz utworzenie nowoczesnego
Centrum Urazowego dla Dzieci
z pełnym zapleczem i lądowiskiem
dla Lotniczego Pogotowia Ratun
kowego oraz wyposażenie, moder
nizację i cyfryzację Zakładu Dia
gnostyki Obrazowej i Radiologii
Zabiegowej.

Wyróżniony za utrzymanie wyso
kiej pozycji szpitala wśród ośrod
ków medycznych w Małopolsce,
m.in. dzięki realizacji projektów
finansowanych z funduszy unij
nych, grantów klinicznych ze środ
ków MON i własnych. Doprowa
dził do zakończenia rozbudowy
Szpitalnego Oddziału Ratunko
wego, otwarcia Centrum Leczenia
Nowotworów Skóry i Czerniaka,
rozpoczęcia największej inwestycji
w dziejach szpitala – budowy zin
tegrowanego bloku operacyjnego.
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MICHAŁ NOWROTEK

fot. archiwum

prezes MED Holding SA prowadzącej Szpital Specjalistyczny
im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach

grudzień 7-8/2019

Szpital świadczy kompleksowe usługi zdrowotne, od porady urologicznej
poprzez chirurgię, po rehabilitację. Placówka stale się rozwija, inwestując
w sprzęt i pracowników, o czym świadczą mierniki inwestycji na infra
strukturę i wyposażenie podniesione o ponad 20 mln zł od momentu ob
jęcia przez Michała Nowrotka stanowiska w 2017 r. W latach 2017–2018
udało się pozyskać ponad 7 mln zł na infrastrukturę i zakup najnowocześ
niejszego sprzętu dla szpitala. Jednostka ma akredytację Ministerstwa
Zdrowia, realizuje program staży specjalizacyjnych dla lekarzy, m.in. z chi
rurgii ginekologicznej. Może się pochwalić certyfikatami: ISO 9001:2015,
14001:2015, PNISO/IEC 27001:201412, a także „Szpital bez bólu”.
menedżer zdrowia
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INNOWACYJNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ MEDICAM W GRYFICACH
W obecnym kształcie jednostka działa od 1982 r. Jest placówką o II po
ziomie referencyjności, pełni funkcję ośrodka wspomagającego działalność
okolicznych szpitali, w szczególności w Kamieniu Pomorskim, Nowogar
dzie i Resku. Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad szpitalem
jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szcze
cinie. Dyrektorem placówki jest Piotr Sołtysiński.
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konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii
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Zaproponowane przez prof. Joannę Narbutt zmiany w programie lekowym
„Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej” pozwo
lą na objęcie terapią szerszej grupy pacjentów spełniających określone
kryteria dzięki włączeniu dwóch nowych leków biologicznych. Ponadto
umożliwią leczenie wszystkich pacjentów przez 96 tygodni bez względu
na rodzaj zastosowanych leków. Zmiana ta spowodowała ujednolicenie
czasu terapii wszystkimi lekami dostępnymi w programie lekowym. To
wszystko zwiększa dostęp pacjentów do terapii, na co przez lata czekało
zarówno środowisko lekarzy, jak i pacjenci.
KRAJOWE CENTRUM HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
W GDAŃSKU
Koordynatorem placówki jest Krzysztof Chlebus, który opracował autor
ską koncepcję modelowej opieki nad pacjentem z hipercholesterolemią,
obejmującą koordynację diagnostyki i terapii oraz kompleksowość oferty
usług medycznych dla pacjenta i jego rodziny. Krajowe Centrum Hiper
cholesterolemii Rodzinnej powstało w 2017 r. Placówka stanowi przykład
działań, które dają podstawy do wprowadzenia zmian systemowych
w opiece nad pacjentami z hipercholesterolemią rodzinną w naszym kraju.
Nowatorskie jest również opracowanie zasad skoordynowanej współpracy
pomiędzy KCHR a innymi podmiotami tworzącymi najważniejsze ogniwa
modelowej opieki, m.in. z poszczególnymi klinikami GUMed.
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA
STOWARZYSZENIE PIELĘGNIARKI CYFROWE
– KATARZYNA KOWALSKA
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe powstało we wrześniu 2017 r.
z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych
stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo. Prezesem
Stowarzyszenia jest Katarzyna Kowalska, liderka i współzałożycielka
tej organizacji nonprofit zajmującej się inicjatywami edukacyjnymi
w zakresie profesji pielęgniarskiej, wzmacnianiem prestiżu zawodowego
pielęgniarek oraz szeroko pojętą działalnością na rzecz środowiska pie
lęgniarek i położnych.

NOMINACJE – WYRÓŻNIENIA

LIDER ROKU 2019 W OCHRONIE ZDROWIA

fot. Michal Mutor

fot. archiwum

fot. archiwum

MEDIA I PR

HENRYK SZRUBARZ

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

EWA PODOLSKA

dziennikarz Polskiego Radia SA

współinicjatorka i realizatorka
pierwszej w Polsce całodobowej
telewizji poświęconej zdrowiu
i medycynie – STUDIOMED

dziennikarka radiowa specjalizująca
się w tematyce medycznej
i ekologicznej

W audycji „Sygnały Dnia” pro
wadzi rozmowy na temat zdro
wia i medycyny z wybitnymi spe
cjalistami. W 2019 r. na antenie
„Sygnałów Dnia” przeprowadził
cykl debat poświęconych profilak
tyce zdrowotnej, które towarzyszyły
ogólnopolskiemu programowi ba
dań profilaktycznych „Po pierwsze
zdrowie”.
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Telewizja STUDIOMED jest do
stępna od sierpnia 2019 r. w sieci
telewizji kablowych. Jej misją jest
zwiększenie wiedzy i świadomości
społeczeństwa w zakresie promocji
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej
i leczenia.

Pracuje w radiu TOK FM. Prowa
dzi audycję „U TOKtora”, rozma
wiając z przedstawicielami świata
medycznego. Podaje słuchaczom
zdrowotną „pigułkę” w „Przewod
niku Medycznym na Zdrowie”. Wy
chodzi z założenia, że jeśli czegoś
nie rozumie, słuchając rozmówcy,
słuchacz z pewnością także. Dlate
go drążąc temat zdrowia i choroby,
zmusza ekspertów do mówienia
w sposób jasny i zrozumiały.
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