
 

JuŜ po raz ósmy w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego spotkali się uczestnicy Gali MenedŜera Zdrowia. 
Gościem honorowym była Ewa Kopacz, minister zdrowia, która znalazła czas na przybycie na Galę, 
mimo negocjacji politycznych oraz ustalania składu nowych władz ministerstwa. W wypełnionej po 
brzegi Sali Wielkiej oraz sąsiedniej Sali Rady zasiadło 6 byłych ministrów zdrowia, 24 członków 
Kapituły, którzy dokonali ostatecznego wyboru zwycięzców, przedstawiciele władz naukowych 
towarzystw medycznych, firm farmaceutycznych, szefowie placówek medycznych oraz lekarze z całej 
Polski. Wielu z nich spędziło na Zamku kilka godzin, poniewaŜ Galę poprzedziła konferencja Szpitale 
niepubliczne - alternatywa czy partner dla szpitali publicznych?, której organizatorem było 
wydawnictwo Termedia, wydawca MenedŜera Zdrowia. Gala stanowiła zwieńczenie VIII edycji 
konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia. Jak co roku celem konkursu było pokazanie i nagrodzenie 
osób oraz podmiotów, które odnoszą sukcesy w ochronie zdrowia. Promowanie takich działań i 
liderów sprawia, Ŝe stają się oni przykładem dla innych. W tym roku po raz drugi w historii konkursu 
wybrano Człowieka Roku 2007 w Ochronie Zdrowia. Został nim prof. Henryk SkarŜyński, kierujący 
Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą, który mimo niezwykłych 
osiągnięć pozostaje niezwykle skromny, stwierdzając, Ŝe w Polsce jest wiele wspaniałych ośrodków, 
jednak kryteria konkursu i jego ranga powodują, Ŝe zauwaŜeni mogą zostać nieliczni. Swoje 
wyróŜnienie uwaŜam za kolejny impuls do pomocy młodym lekarzom, którzy są przyszłością medycyny. 
MenedŜerem Roku 2007 w Ochronie Zdrowia –SPZOZ została Krystyna Mackiewicz, dyrektor Szpitala 
Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu, a MenedŜerem Roku w Ochronie Zdrowia w kategorii nzoz 
Krzysztof Tuczapski, szef Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Wszyscy liderzy oraz osoby 
wyróŜnione naleŜą do elity menedŜerskiej polskiego szpitalnictwa. Podkreśliła to Ewa Kopacz, która 
stwierdziła m.in.: - Gdy skończę swoją kadencję ministra zdrowia, chciałabym kiedyś znaleźć się na tej 
sali razem z laureatami Konkursu, bo podejrzewam, Ŝe mogłabym od nich wiele się nauczyć. 
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Z powodu negocjacji 
politycznych 

z 15-minutowym opóźnieniem 
przybyła na Galę Ewa Kopacz, 

minister zdrowia 
 

Za najlepszego menedŜera nzoz 
uznano w tym roku 

Krzysztofa Tuczapskiego 
 


