
 

 

Informacja prasowa 

 

Poznaliśmy Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia oraz Listę Stu najbardziej 

wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia 

 

Zakończyła się I edycja Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - wspólnej 

inicjatywy wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego.  

Na uroczystej Gali, która odbyła się w dniu 27 lutego 2013 w Warszawie w Hotelu 

InterContinental, poznaliśmy nominowanych i nagrodzonych w czterech kategoriach 

Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia. Nagrodę Specjalną „dla szpitala szczególnego, 

którego osiągnięcia medyczne, naukowe i organizacyjne zasługują na szczególne 

wyróżnienie” przyznano Światowemu Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii 

Słuchu. Nagrodę za całokształt działalności oraz przełomowe osiągnięcia w zakresie 

medycyny i zarządzania odebrał prof. Henryk Skarżyński. 

 

Kapituła Konkursu wyróżniała i nagrodziła te projekty, które przyniosły już wymierne, 

pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych. Celem konkursu jest promowanie 

najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie 

najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, 

finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim. 

 

- Ten Konkurs jest kolejną okazją do pokazania, że w Polsce jest bardzo dużo znakomitych 

ośrodków i szpitali, jeszcze więcej znakomitych zespołów. Okazją do pokazania osiągnięć 

 i dobrych stron naszej wspólnej, często niełatwej działalności. Przyszło nam pracować  

w ciekawych, ale i też trudnych okolicznościach. Właśnie dlatego, tak niezwykle ważne jest, 

abyśmy mówili jak najwięcej i jak najczęściej o sukcesach tego środowiska. Środowiska 

które na to zasługuje, które na to ciężko pracuje i autentycznie takie sukcesy osiąga. 

Serdecznie dziękuję za wyróżnienie i gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym.  

 – powiedział prof. Henryk Skarżyński odbierając nagrodę.  

 



Dokonania prof. Henryka Skarżyńskiego za rok 2012 docenili również eksperci Pulsu 

Medycyny, którzy już po raz jedenasty wybrali 100 najbardziej wpływowych osób  

w polskiej służbie zdrowia. W tegorocznej edycji rankingu prof. H. Skarżyński zajął 

zaszczytne 2. miejsce. Wyróżniające osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój służby 

zdrowia w Polsce co roku zapewnia prof. H. Skarżyńskiemu miejsce w ścisłej 

czołówce plebiscytu. Listę Stu – podobnie jak w roku ubiegłym – otworzył prof. dr hab. 

med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.  

W pierwszej dziesiątce znaleźli się przede wszystkim lekarze praktycy. 

 

Wysokie 2. miejsce dla prof. Henryka Skarżyńskiego jest nie tylko wyróżnieniem  

za wybudowanie, zorganizowanie i doprowadzenie do otwarcia Światowego Centrum 

Słuchu, ale także podsumowaniem wyjątkowych wydarzeń roku 2012: przeprowadzonej  

w czerwcu pierwszej w Polsce, a czwartej na świecie operacji wszczepienia implantu 

CODACS, oraz w grudniu - pierwszej w Polsce operacji wszczepienia pionierskiego implantu 

słuchowego typu BONEBRIDGE. Każde w tych wydarzeń to kolejny milowy krok w rozwoju 

programu leczenia różnego typu wad słuchu. Rok 2012 upłynął pod hasłem „20 lat implantów 

ślimakowych w Polsce” – na pamiątkę przeprowadzenia przez prof. H. Skarżyńskiego 

 pierwszego w Polsce wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. 

 

Ranking Pulsu Medycyny organizowany jest od 2002 roku i jest najbardziej prestiżowym 

zestawieniem osób, których opinie i działania mają największy wpływ na to, co dzieje się  

w polskiej służbie zdrowia. Zgodnie z regulaminem konkursu laureaci wybierani są przez 

niezależnych ekspertów powołanych przez Puls Medycyny, którzy reprezentują świat 

medycyny i polityki, menedżerów ochrony zdrowia oraz stowarzyszenia skupiające 

producentów leków i wyrobów medycznych. W tegorocznej edycji jurorzy oceniali 

zaproponowanych przez redakcję kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia w roku 

2012, reputacja zawodowa i wpływ w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania.  

O miejscu w rankingu decydowała suma punktów otrzymana od wszystkich członków jury. 


