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W 2007 r. kierowany przez prof. Skarżyńskiego Instytut uruchomił pierwsze
Międzyśrodowiskowe Centrum Rezonansu Funkcjonalnego, Centrum Rehabilita-
cji (zapewniające opiekę nad pacjentami implantowanymi), w trakcie remontu są
budynki Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku (m.in. dla pacjentów po operacjach
fonochirurgicznych). Uruchomiono pierwszy na świecie serwis obsługi online 
pacjentów z implantami. We Lwowie otwarty został punkt konsultacyjny,
a w okręgu grodzieńskim zaczął działać program przesiewowych badań słuchu.
W Odessie dobiegają końca prace związane z otwarciem centrum rehabilitacji. 
Instytut podpisał w 2007 r. umowę o współpracy z Królestwem Arabii Saudyjskiej
oraz ośrodkiem w Sydney w Australii (umowa dotyczy opracowania nowych 
implantów ślimakowych). W tym samym roku został sfinalizowany także projekt
powszechnych badań przesiewowych, przygotowany na potrzeby tzw. ściany
wschodniej, oraz projekt badań słuchu, wzroku i mowy ludności Europy – przed-
stawiony w czerwcu w Parlamencie Europejskim. Obecnie Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu przeprowadza najwięcej na świecie procedur wszczepienia im-
plantu ślimakowego. Mimo że pierwszą operację w Instytucie, kierowanym przez 
prof. Skarżyńskiego, przeprowadzono 15 lat temu, a opóźnienie w stosunku
do osiągnięć światowych w tej dziedzinie sięgało 20 lat, dzisiaj ośrodek znajduje
się w światowej czołówce placówek mających program implantów ślimakowych.

Konkurs rozstrzygnięty
CZŁOWIEK ROKU 2007

W OCHRONIE ZDROWIA
prof. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
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W 2007 r. w szpitalu kierowanym przez Krystynę Mackiewicz nastąpił wzrost
przychodów, wynikający z otwarcia Oddziału Intensywnej Terapii, Centralnej 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Znaczącym wsparciem budżetu jednostki było
też uruchomienie usług diagnostyki konsultacyjnej dla innych poznańskich jedno-
stek, realizacja usług komercyjnych oraz zwiększenie liczby wykonywanych procedur embolizacji tętniaków tętnic
mózgowych (najwięcej w Polsce). W efekcie tych i innych – niewymienionych – działań szpital, który w momen-
cie obejmowania 5 lat temu przez Krystynę Mackiewicz kierownictwa miał ponad 30 mln zł długu, dzisiaj 
w pełni bilansuje się. Roczne obroty szpitala wynoszą 100 mln zł. Każdego roku w placówce dokonuje się 22 tys. 
hospitalizacji, 100 tys. porad oraz 8 tys. zabiegów i operacji. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zatrudnia 1420 pracowników.

Wyróżnienie otrzymali:

– Adam Borowicz, SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
– Władysław Krzyżanowski, Szpital Powiatowy SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

MENEDŻER ROKU 2007
W OCHRONIE ZDROWIA – SPZOZ

Krystyna Mackiewicz, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu

Po 18 miesiącach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000,
w 2007 r. szpital uzyskał certyfikat. To zwieńczenie wysiłków Krzysztofa Tuczapskie-
go, który w momencie obejmowania stanowiska i przekształcenia jednostki w spółkę
prawa handlowego przejął także dług w wysokości 25 mln zł. W czasie sprawowania
przez niego zarządu wartość sprzedanych przez szpital usług wzrosła o blisko 4 mln
zł. Tuczapski oparł swój sukces na 3 poziomach restrukturyzacji – zatrudnienia, 
zakresu udzielanych usług, zmianie mentalności kadry szpitalnej. Likwidacja 
spzoz-u pozwoliła dyrektorowi na rezygnację z położnictwa (w Zamościu działa 
drugi szpital, który ma duży oddział położniczy), skomasowanie 3 oddziałów długo-
terminowych, utworzenie oddziału hematologicznego. Dzięki wspomnianym działa-
niom przychody z wykonywanych zabiegów zaczęły przewyższać ponoszone koszty.
W efekcie podwojono wynagrodzenia pracowników oraz dokonano wielu inwestycji.

Wyróżnienie otrzymali:

– Andrzej Michalski, ZOZ Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie
– Renata Maria Jażdż-Zaleska, Powiatowe Centrum Zdrowia SA w Kluczborku

MENEDŻER ROKU 2007
W OCHRONIE ZDROWIA – NZOZ

Krzysztof Tuczapski, Zamojski Szpital Niepubliczny
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Profesor Stanisława Golinowska jest także wiceprzewodniczącą Rady Funda-
cji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), którą utwo-
rzyła w 1991 r. m.in. z Ewą Balcerowicz, Barbarą Błaszczyk i Tadeuszem 
Baczko. Fundacja działa na zasadach non profit. Jej głównym celem jest upo-
wszechnianie wiedzy o gospodarce, a także tworzenie i propagowanie propozycji
rozwiązań z dziedziny polityki gospodarczo-społecznej. Pełni funkcję członka
Komitetu ds. Rozwoju, działającego przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ
w kadencji 2007–2009. Jednym z zadań Rady jest ochrona praw człowieka.
Uznana specjalistka w dziedzinie polityki społecznej, rynku pracy, zdrowia, 
edukacji oraz systemu emerytalnego. Zrealizowała wiele międzynarodowych
projektów badawczych, finansowanych m.in. przez UNDP, ICDC, Unicef, ACE
Phare oraz Komisję Europejską. W latach 1997–1998 uczestniczyła w projekcie

reformy systemu emerytalnego na Ukrainie (HIID/CASE), w 1998 r. była doradcą rządu bułgarskiego 
ds. reformy systemu emerytalnego. Jest autorką wielu książek i artykułów naukowych, dotyczących podzia-
łu dochodu, efektywności polityki socjalnej i rynku pracy.

LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA
– ZDROWIE PUBLICZNE

Stanisława Golinowska, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia 
Społecznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Najlepszą rekomendacją dla Zespołu TVN Med jest 21 tys. aktywnych użytkowników, zdobytych w ciągu 
niespełna roku działalności. W tym czasie wyemitowano ponad 180 programów przedstawiających najnowsze
osiągnięcia naukowe. To pionierskie w skali światowej przedsięwzięcie edukacji lekarzy. Dzięki wykorzystaniu
kodowanego przekazu telewizyjnego oraz platformy internetowej lekarze, szczególnie praktykujący w miej-
scowościach oddalonych od dużych miast i ośrodków akademickich, mają możliwość wysłuchania wykładów
najwybitniejszych polskich lekarzy-nauczycieli akademickich. To nowoczesne narzędzie edukacyjne, które jest
ważnym uzupełnieniem dotychczasowych form doskonalenia zawodowego lekarzy, jak zauważyła prof. Jadwi-
ga Słowińska-Srzednicka. Użytkownicy TVN Med zdobyli 30 tys. punktów edukacyjnych, udzielając po-
nad 150 tys. odpowiedzi w testach sprawdzających ich wiedzę. Gwarantem najwyższej jakości programowej
jest Rada Programowa, w skład której wchodzą szefowie Naczelnej Rady Lekarskiej, Konferencji Rektorów
Uczelni Medycznych czy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Programy powstają we współ-
pracy z Reuters Health, oparte są na zasobach Biblioteki Cochrane.

Wyróżnienie otrzymali:

– MBA – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

– Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna w Warszawie

LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA
– DZIAŁALNOŚĆ 

EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA
Medyczna Platforma Edukacyjna TVN Med w Warszawie
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Fundacja Anny Dymnej organizuje imprezy integracyjne, aukcje, konferencje,
współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzi subkonta, funduje stypen-
dia, dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, kupuje leki, koordynuje pracę wolontaria-
tu. Ponadto buduje dwa ośrodki rehabilitacyjne: w Radwanowicach pod Krakowem
oraz w nadbałtyckim Lubiatowie. Celem Fundacji jest usuwanie barier mentalnych
pomiędzy osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi, udowodnienie, że ludzie niewidomi, sparaliżowani, poruszający
się na wózku inwalidzkim bądź o kulach mają podobne talenty i pragnienia, jak ludzie w pełni sił i zdrowia.

LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA
– DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko

Obie organizacje zainteresowały się losem ponad 400 dzieci spędzających większość
dnia w świetlicach. Janssen-Cilag Polska sp. z o.o. na program Przyjaciele Jelonka
– wiedzieć, rozumieć, poznawać przeznaczył ok. 200 tys. zł. Firma sfinansowała 20 kompu-
terów przekazanych dla świetlic, 5 nowych, kolorowych drukarek oraz remont 
i wyposażenie 5 pracowni komputerowych. Ponadto dofinansowano dzieciom ze świe-
tlic 1000 km rejsu (z Mazur do Szczecina) dwoma replikami statków rybackich, w całości sponsorowano turniej
sportowy dla 160 dzieci, przekazano 180 paczek ze słodyczami dla dzieci ze świetlic i zorganizowano obóz letni
dla 70 dzieci. W okresie świątecznym zostanie sfinansowanych ok. 200 paczek z żywnością.

Wyróżnienie otrzymali:

– Grażyna Majewska-Kaźmierczak, Oddział Medycyny Paliatywnej przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy

Fundacja Przyjaciółka i firma Janssen-Cilag Polska

Zbigniew Wojtasiński jest kierownikiem działu nauki i zdrowia w tygodniku
Wprost. Z wykształcenia filozof, z zamiłowania publicysta. Przez kilka lat pracował
jako wykładowca filozofii. Na łamach tygodnika Wprost porusza najbardziej gorące
tematy, dotyczące najnowszych odkryć medycznych i naukowych. Dynamika jego
narracji i logika prowadzenia myśli pozwala czytelnikowi nie tylko poznać skompli-
kowane tajniki nauki i medycyny, ale także zapewnia przyjemność czytania.

Wyróżnienie otrzymali:

– Ewa Gwiazdowicz, miesięcznik Puls
– Piotr Kościelniak, Rzeczpospolita
– Krzysztof Michalski, Program I Polskiego Radia

MENEDŻER ROKU 2007 – MEDIA
– DZIENNIKARSTWO INFORMACYJNE 

I EDUKACYJNO-SPOŁECZNE
Zbigniew Wojtasiński, tygodnik Wprost
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NNaaggrrooddyy  SSppeeccjjaallnnee
Kolegium Redakcyjne Menedżera Zdrowia przyznało własne nagrody:
– CCeennttrruumm  ZZddrroowwiiaa  PPuubblliicczznneeggoo  WWyyżżsszzeejj  SSzzkkoołłyy  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii  ii  ZZaarrzząąddzzaanniiaa  iimm..  LLeeoonnaa  KKooźźmmiińńsskkiieeggoo w Warszawie
– PPrrooggrraammoowwii  OOSSOOZZ firmy Kamsoft


