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KOMUNIKAT PRASOWY 

 

W dniu 11 lutego 2016 roku obchodzony jest XXIV Światowy Dzień Chorego. Dzień ten 

stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, 

wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy 

bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Ta wyjątkowa data skłania również  

do refleksji nad znaczeniem cierpienia w życiu ludzkim, uwrażliwia na los potrzebujących 

opieki oraz pozwala wykształcić w sobie niesamolubną potrzebę towarzyszenia bliźnim 

w najtrudniejszych chwilach ich życia.  

Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbywa się w 

Warszawie X Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ok. 170 liderów 

organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są 

uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników  

z Ministrem Zdrowia wraz z towarzyszącymi zastępcami. 

W dniu 8 lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa 

Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. 

Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje 

zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym.  

Galę poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Ceremonię uświetnił występ 

Eleni oraz Mateusza Ziółko zwycięzcy The Voice of Poland 2013. Do udziału w tym 

wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz 

kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Organizatorem Gali jest Zakon 

Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej.  

 



 
 

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących 

politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji 

i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych 

organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się  

w swej codziennej działalności i walce z chorobą. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, 

które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. 

 

 

Więcej informacji: 

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

ul. Nowogrodzka 62A, lok. 315 

02-002 Warszawa 

tel.: (22) 474 15 22 

e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu 

 

 

D&D Communication 

ul. Głogowska 18 

01-743 Warszawa 

tel.:  516 033 577 

e-mail: anna.paplinska@ddc.com.pl 
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Światowy Dzień Chorego 

 

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 11. rocznicę 

zamachu na Jego życie, a zarazem w 75. rocznicę objawień fatimskich. Papież wyznaczył 

na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie 

Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się, co roku w którymś 

z sanktuarium maryjnych na świecie. 

Jan Paweł II ogłaszając Światowy Dzień Chorego, podkreślił, że: „ma on na celu 

uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających 

na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej 

opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie 

ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie 

w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, 

popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu...”. 

                                                                                  „Daj Boże, abym mógł umierać 

                                                                    z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie”  

                                                                                               /Św. Kamil de Lellis/ 

 

 

 

 

Nagroda Św. Kamila 

 

Nagroda Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została 

ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie 

Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana 

jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną 

ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością 

budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy 

sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem 

pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną 

wiarę, czy rodzaj choroby – wyjaśnia Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Archidiecezji 

Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila. 

 

  



 
 

Kapituła Nagrody Św. Kamila 2016 

 

 

 Jego Ekscelencja Ks. Abp Władysław Ziółek – Metropolita Senior Archidiecezji 

Łódzkiej 

 o. dr Arkadiusz Nowak - Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie 

Kamilianie 

 Elżbieta Radziszewska –Poseł na Sejm RP 

 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego 

 Eleni Tzoka – artystka, przedstawicielka świata kultury 

 Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

 Jadwiga Kamińska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia 

 Prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Założyciel i Prezes Fundacji Ius 

Medicinae    

 Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki", Wiceprezes 

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych  

 prof. dr hab. med. Marek Jarema – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2016 

 

W dniu 8 lutego 2016 roku podczas uroczystej Gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 

Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, wręczone zostały Nagrody Św. 

Kamila w następujących kategoriach:  

 

1. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych: 

 

 Nagroda Główna  - prof. Andrzej Chmura 

 

Za uruchomienie łańcuchowego przeszczepu wiedzy w polskiej transplantologii ze 

szczególnym uznaniem za oddanie swojego serca ludziom i nauce. 

 

 Wyróżnienie - dr Witold Rongies 

 

Za podejmowanie najtrudniejszych wyzwań w pracy fizjoterapeuty. Za cierpliwe dążenie 

do zawodowej doskonałości. Za kierowanie się w służbie chorych najbardziej 

szlachetnymi zasadami. 

 

 Wyróżnienie - dr hab. Małgorzata Mossakowska 

 

Za wyjątkową intuicję i życiową mądrość w wytyczaniu drogi ludziom walczącym z 

najtrudniejszym przeciwnikiem: chorobą własnych dzieci. Za wykorzystywanie w tym celu 

najskuteczniejszych oręży - empatii, miłości i wiedzy.  

 

 Wyróżnienie -mgr Maria Teresa Drygała 

 

Za pielęgnowanie życia na jego najtrudniejszym etapie, za niebywałą umiejętność 

słuchania cierpiących; za rozbudowę Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie i 

osobisty wkład w rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce.  
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2. Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi  

i ich rodzinami:  

 

 Nagroda Główna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Chorym na Cukrzycę 

 

Za połączenie rodzicielskiej solidarności, empatii i miłości w niezwykłą, łańcuchową 

reakcję pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Za upowszechnianie wiedzy, która 

uratowała wiele młodych ludzkich istnień. 

 

 Wyróżnienie - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego  

 

Za bohaterską pomoc chorym na SM oraz ich rodzinom, za determinację w zwracaniu 

uwagi całej Polski na chorobę ludzi, od których wielu odwraca swoje oczy. Za 

przywracanie nadziei wszystkim, którym jej zabrakło. 

 

 Wyróżnienie -  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 

oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu 

 

W dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym 

uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność 

osób  stygmatyzowanych.  

 

 Wyróżnienie  - Fundacja Społeczna „Ludzie dla Ludzi” 

 

Za skuteczną walkę z rakiem przy użyciu wszelkiego dostępnego dla człowieka oręża: od 

ulotki poprzez skomplikowane urządzenia medyczne, na gorących ludzkich sercach 

kończąc.  
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3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący 

edukację zdrowotną: 

 

 Nagroda Główna - Agata Młynarska  

 

Za życiową decyzję odwrócenia obiektywów kamer od siebie i zwrócenia ich w kierunku 

osób, które najbardziej potrzebują troski i zainteresowania.  

Za medialną determinację i przede wszystkim za ludzką wrażliwość.  

 

 Wyróżnienie  - Paweł Kruś 

 

W dowód uznania za umiejętne wykorzystanie zawodowego doświadczenia w edukacji 

zdrowotnej. Za wytyczanie nowych kierunków i standardów w dziennikarstwie 

zdrowotnym. 

 

 Wyróżnienie  - Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska 

        
Za wyjątkową umiejętność podążania w medialnym mainstreamie pod prąd – na ratunek 

tym, którzy w milczeniu oczekują pomocy. Za determinację w upowszechnianiu 

społecznie ważnych tematów w telewizji i innych mediach. 

 

 Wyróżnienie - Wioletta Długosz-Leończuk 

 

Za niezłomność w  dziennikarskiej walce o prawa chorych. Za połączenie wrażliwości,                  

i determinacji w ukazywaniu problemów osób chorych oraz za siłę, której wielu z nich 

brakuje. 
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4. Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym: 

 

 Elżbieta Cichocka  

 

Za talent połączenia wiedzy o zdrowiu  i doskonałego warsztatu dziennikarskiego.  

Za analityczną przenikliwość  i bezstronność w ocenie sytuacji polskiej służby zdrowia.  

 

 Eleonora Grajczyk 

 

Za samarytański entuzjazm i realizację w codziennym życiu duchowego testamentu Św. 

Kamila. Za wytrwałe i niezłomne otaczanie chorych czułością i profesjonalną opieką. 

 

 Wojciech Tomczyński 

 

Za niezwykłą umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia życiowego w 

skutecznej walce o godność osób żyjących z HIV. Za przełamywanie stereotypów i 

codzienną troskę o zwiększenie jakości życia chorych na Aids. 

 

 Siostra Urbana ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

 

W dowód wdzięczności za tysiące nieprzespanych nocy, podczas których Siostra 

pochylała się nad łóżkami chorych by mogli doświadczyć wrażliwości tak wielkiej, że była 

w stanie ukoić ból, strach i samotność. Za codzienne wypełnianie duchowego testamentu 

Św. Kamila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Św. Kamil de Lellis 

 

Święty Kamil de Lellis był z pochodzenia Włochem. Urodził się 25 maja 1550 roku  

w Bucchianico - niewielkim miasteczku prowincji Chieti położonym na jednym ze wzgórz 

Abruzji. Wywodził się z rodziny szlacheckiej. Jego ojciec Giovanni de Lellis był żołnierzem, 

oficerem wojsk zaciężnych Karola V. Matka Kamila, z rodu Compellis, była pobożną  

i zacną kobietą. Przyjęła ona narodziny syna z wielką radością, ale jednocześnie  

z ogromnym niepokojem. Powodem niepokoju matki stał się dziwny sen, który miała 

jeszcze przed narodzeniem dziecka. Ujrzała mianowicie w marzeniach sennych chłopca 

stojącego na czele grupy rówieśników. Każdy z chłopców nosił na piersi czerwony krzyż. 

„To zgubny znak" - pomyślała matka. Takim krzyżem znaczono przestępców skazanych 

na karę śmierci, prowadzonych na szubienicę. A zatem jej syn będzie bandytą, 

przywódcą innych złoczyńców. Matka nie doczekawszy pociechy z syna zmarła, kiedy 

chłopiec skończył trzynasty rok życia. 

W wieku siedemnastu lat Kamil idzie w ślady swojego ojca. Wspólnie zaciągają się na 

wojnę z Turkami. Ojciec i syn nie zaszli razem daleko: obydwu złamała choroba. Giovanni 

umarł i Kamil został sam na świecie. Jeszcze kilkakrotnie Kamil zaciągnął się do wojska, 

jednak wszystkie zarobione na wojnie pieniądze utracił uprawiając hazard, grając 

namiętnie w karty i kości. Taki styl życia doprowadził go do skrajnego ubóstwa i Kamil 

zmuszony był żebrać, aby nie umrzeć z głodu. Kiedy 30 listopada 1574 roku prosił  

o jałmużnę przed kościołem Kapucynów w Manfredonii, niejaki Antonio di Nicastro, 

prokurator klasztoru, zaproponował mu pracę przy budowie kapucyńskiego klasztoru. 

Kamil przystał na tę propozycję chcąc raz na zawsze zerwać z dotychczasowym życiem. 

Pracując przy budowie klasztoru Kamil styka się z życiem zakonnym. Jest pod 

wrażeniem, widząc jak ludzie potrafią z radością i poświęceniem służyć Bogu. W nim 

samym wyzwala się to samo pragnienie. Ogień młodzieńczych namiętności zaczyna 

krzepnąć. Kamil otwiera się na działanie łaski. 2 lutego 1575 roku, kiedy wraca 

z konwentu San Giovanni Rotondo, oddalonego od Manfredonii około 20 kilometrów, 

doznaje cudownego nawrócenia. Radykalnie zrywa z dotychczasowym życiem. Pragnie 

całkowicie poświęcić się Bogu podejmując decyzję wstąpienia do zakonu. 

Wkrótce Kamil otrzymał upragniony habit franciszkański. Jednak wcześniej zaniedbana 

rana na nodze (pozostałość po jednej z bitew) pod wpływem szorstkiego zakonnego 

sukna otworzyła się na nowo i zakonne śluby Kamila musiały zostać odłożone. Zmuszony 

poddać się leczeniu, Kamil w szpitalu świętego Jakuba w Rzymie spotyka się z ludzką 

niemocą i cierpieniem. Przez okres czterech lat, w czasie których leczył ranę, z pełnym 

poświęceniem służył ludziom chorym. Szpital stał się dla niego domem, a leczeni w nim 



 
 

chorzy - rodziną. Oddając się bezgranicznie chorym i cierpiącym odnajduje w ich 

przepełnionych bólem twarzach oblicze samego Chrystusa. Chce im służyć i dla nich tylko 

żyć. Kamil niebawem zostaje ekonomem szpitala i wtedy jeszcze bardziej uświadamia 

sobie fakt, jak wiele można uczynić dla ludzi chorych. Trzeba zatem więcej rąk do pracy, 

więcej miłości i współczucia. Tak rodzi się idea powołania do życia towarzystwa ludzi 

gotowych w imię miłości Boga nieść pomoc cierpiącym i konającym. Początki nie były 

łatwe. Kamil nie był w stanie sam stawić czoła niechęci i niezrozumieniu, jakie spotkały 

go ze strony otoczenia. Był już bliski załamania, gdy sam Jezus przemówił do niego  

z krzyża: „dlaczego martwisz się człowieku małej wiary? Idź naprzód! Ja będę z tobą.  

To przecież moje dzieło, nie twoje". Od tej chwili nic nie było w stanie zatrzymać powodzi 

miłosierdzia. W 1584 roku Kamil przyjmuje święcenia kapłańskie. 18 marca 1586 roku 

papież Sykstus V zatwierdza wspólnotę założoną przez Kamila jako Stowarzyszenie Sług 

Chorych i daje Towarzystwu przywilej noszenia na zakonnym habicie czerwonego Krzyża. 

Tak wypełnił się proroczy sen matki, w którym jej syn rzeczywiście stanął na czele 

niezwykłej grupy ludzi z czerwonymi krzyżami na piersi. 21 września 1591 roku papież 

Grzegorz XIV podniósł Towarzystwo do rangi Zakonu i nadał mu nazwę: Zakon Kleryków 

Regularnych Posługujących Chorym. Kamil przemierzał Włochy dziesiątki razy. Bywał 

w wielkich miastach i maleńkich wioskach - wszędzie tam, gdzie ludzie cierpieli i umierali. 

Wycieńczony pracą ponad siły i różnymi chorobami 14 lipca 1614 roku zmarł w domu 

macierzystym w Rzymie, gdzie do dnia dzisiejszego przechowywane są jego szczątki. 

Kościół katolicki w pełni uznał heroizm chrześcijańskich cnót świętego Kamila i ukazał  

go jako wzór miłości i miłosierdzia dla wszystkich wierzących. 8 kwietnia 1742 roku 

papież Benedykt XIV dokonuje beatyfikacji Kamila, a 19 czerwca 1746 roku jego 

kanonizacji. 22 czerwca 1886 roku papież Leon XIII ogłasza świętego Kamila patronem 

wszystkich chorych i szpitali na świecie, a 28 sierpnia 1930 roku papież Pius XI  

– patronem i opiekunem personelu medycznego.  



 
 

Sylwetki Laureatów Nagrody Św. Kamila 2016 

 

Pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej 

z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących 

 

Nagroda Główna 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura – (ur. 20 lipca 1953) w Warszawie - chirurg, 

transplantolog z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego 

Dzieciątka Jezus w Warszawie. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 

w Warszawie, uzyskując dyplom lekarza w 1980 roku. W tym samym roku został 

zatrudniony w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 

w  Warszawie, kierowanej przez prof. Wojciecha Rowińskiego i w tym szpitalu pracuje do 

dnia dzisiejszego, przy czym Oddział przemianowano na Katedrę i Klinikę Chirurgii 

Ogólnej i Transplantacyjnej.  

Prof. Chmura jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej (1990) i transplantologii 

klinicznej (2003). W roku 2008 otrzymał stanowisko profesora w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym. 

       Od 1982 roku prof. Andrzej Chmura aktywnie uczestniczył we wdrażaniu i prowadzeniu 

programu przeszczepiania nerek ze zwłok, od 1986 roku programu przeszczepiania 

jednoczesnego trzustki i nerki. a od 2000 roku programu przeszczepiania wątroby, będąc 

jego głównym organizatorem i wykonawcą. Od początku uczestniczył aktywnie 

w programie przeszczepiania nerek od dawców żywych, a także od 1998 roku, we 

współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka, programu rodzinnego przeszczepiania dzieciom 

nerek, które pobiera się w kierowanej przez niego Klinice. Prof. Chmura sam aktywnie 

uczestniczy zarówno w programie kwalifikacji par dawców, jak i w pobieraniu narządów. 

W roku 2008, prof. Chmura dokonał z zespołem pierwszego w Polsce allo- 

i autogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych. 

W 2015 r. profesor wraz z zespołem transplantologów dokonał w Polsce pierwszego 

łańcuchowego przeszczepu nerek. Ponad 10-godzinny zabieg przeprowadzony został  

w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Wzięły w nim udział 3 pary, które 

"wymieniły się" nerkami. Operowano osoby, którym niezgodność immunologiczna lub 

niezgodność grupy krwi nie pozwoliła oddać nerki członkowi rodziny. Zabieg zakończył się 

sukcesem.  
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Wyróżnienie 

 
Dr hab. nauki o zdrowiu Małgorzata Mossakowska – założycielka Towarzystwa  

J-elita, pracownik naukowy. Czynna działaczka, matka dziecka chorego na nieswoiste 

zapalenie jelita (NZJ)-Chorobę Lesniewskiego-Crohna.  

W 2005 roku założyła Stowarzyszenie, którego celem jest pomoc innym chorym, ich 

rodzinom oraz stworzenie wzajemnie pomagającej sobie wspólnoty. Inicjatorka i twórca 

Kwartalnika „J-elita”, czasopismo, w którym przystępnym językiem dla pacjenta 

zamieszczone są artykuły o tematyce NZJ. Autorka poradnika dla młodzieży i rodziców 

dzieci chorych na NZJ oraz współautor i recenzent innych publikacji w tym zakresie. 

Przez wszystkie lata swojej działalności dr Małgorzata Mossakowska walczyła o tolerancję 

dla dzieci z NZJ w szkołach. Jest prekursorką szerzenia wiedzy o NZJ wśród pacjentów  

i w społeczeństwie. To dzięki niej temat NZJ nie jest już w Polsce tematem tabu, a osoby 

chore nie są wykluczane społecznie. Wiedząc, jak istotnym jest bycie świadomym 

pacjentem, przy współpracy ze środowiskiem medycznym w 2008 roku zorganizowała  

pierwsze Dni Edukacji o NZJ, czyli całodniowe seminaria naukowe, podczas których 

lekarze gastroenterolodzy oraz specjaliści z innych dziedzin przedstawiają w sposób 

przystępny wiedzę z dziedziny NZJ. Do dnia dzisiejszego Dni Edukacji są organizowane 

corocznie w wielu miastach Polski.  

Od lat dr Małgorzata Mossakowska walczy o refundację leków na NZJ oraz dostęp do 

nowoczesnych terapii. W swoim domu prowadzi, jak to sama nazywa, „Pensjonat pod 

Crohnem”, zapewniając nocleg i wyżywienie rodzicom dzieci przebywających w szpitalu 

oraz osobom chorym, które przyjechały na wizytę kontrolną do Warszawy z odległych 

rejonów Polski. Pomaga osobiście, telefonicznie, mailowo oraz przez forum internetowym. 

 

Wyróżnienie 

 
mgr Maria Teresa Drygała – pielęgniarka zawodowo związana ze służbą zdrowia oraz 

pomocą społeczną w Hospicjum w Lubartowie, Puławach, Łęcznej. Absolwentka znanej 

szkoły pielęgniarskiej, tzw. Szocówek w Chełmie, ukończyła Wydział Pielęgniarski 

Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1957 roku zawodowo związana ze służbą zdrowia 

oraz pomocą społeczną. 
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W 1989 roku rozpoczęła pracę wolontaryjną na rzecz tworzącego się ruchu hospicyjnego. 

Inicjatorka Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego 

Samarytanina w Lublinie, które wówczas było jedenaste w Polsce, a pierwsze w regionie 

Lubelszczyzny, pełniąc funkcje członka Zarządu, 14 lat wiceprezesa Zarządu, a od 2006 

roku prezesa Zarządu. Hospicjum Dobrego Samarytanina posługuje 20 łóżkami 

w placówce stacjonarnej oraz otacza opieką domową 50 chorych miesięcznie.  

Mgr Maria Teresa Drygała współuczestniczyła w tworzeniu hospicjów w województwie 

lubelskim, przygotowując do pracy personel organizując kursy z podstaw opieki 

paliatywno-hospicyjnej, pozyskując wolontaryjnych wykładowców. Prowadzi bardzo 

aktywną działalność edukacyjną, jest znaną i szanowaną osobą w środowisku 

Lubelszczyzny, a szczególnie wśród organizacji pielęgniarskich i pozarządowych. W roku 

2008 została wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Lublina za wybitną działalność 

społeczną. 

 

Wyróżnienie 

 
dr hab. n. med. Witold Rongies – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Samodzielnego 

Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Adiunkt w Zakładzie 

Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

 

W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z Wojskowym Instytutem 

Higieny i Epidemiologii, Zakładem Ochrony Mikrofalowej, Kliniką Chorób z Zaburzoną 

Przemianą Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzkim Szpitalem 

Zakaźnym, Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Zakładem Mikrobiologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładem Rehabilitacji SP Centralnego 

Szpitala Klinicznego WUM. 

 

Dr hab. n. med. Witold Rongies jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień m.in. 

Srebrnej Odznaki Honorowej Związku Inwalidów Wojennych RP, za wybitne zasługi dla 

dobra inwalidów wojennych. Nagrodą Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego nr 4 

im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, za szczególne osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej i wychowawczej oraz aktywny udział w tworzeniu wizerunku szkoły. Został 

uhonorowany Złotą Odznaką Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, za wieloletnie 

wspieranie działalności statutowej TKKF. 2000 r. Za szczególny wkład pracy w rozwój 

Kierunku Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym nr 4 im. prof. Edmunda  
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Biernackiego w Warszawie, tworzenie nowych programów autorskich oraz wieloletnie 

wychowywanie i kształcenie kilku pokoleń techników fizjoterapii – nagrodą Marszałka 

Woj. Mazowieckiego w 2003 r. W 2006 r wyróżniony Nagrodą zespołową JM Rektora 

drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne. 
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Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem  

opieki nad chorymi i ich rodzinami 

 

Nagroda Główna 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na 

Cukrzycę   

W lutym 2008 roku zespół lekarzy diabetologów zajmujących się dziećmi i młodzieżą 

chorych na cukrzycę postanowił wystąpić z inicjatywą powołania Federacji Kół 

i Stowarzyszeń skupiających rodziców i opiekunów oraz przyjaciół dzieci i młodzieży 

dotkniętych tą chorobą. Wśród inicjatorów powstania Federacji znaleźli się prof. Jerzy 

Bodalski, Prof. Przemysław Jarosz-Chobot, prof. Agnieszka Szadkowska i wiele innych 

osób ze środowiska lekarskiego, dla których ważny jest los młodych diabetyków. Obecnie 

Federacja zrzesza 16 organizacji, integruje środowisko pacjenckie, pomaga je 

profesjonalizować, szkoli, doradza. Pomaga dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę 

typu 1, sprawiając, że ich życie nie różni się prawie od życia ich zdrowych rówieśników.  

 

Federacja organizuje szkolenia w całej Polsce dla nauczycieli dzieci z cukrzycą. Prowadziła 

akcję „Żyję, bo biorę” (insulinę), akcję prewencji cukrzycy „Słodki tramwaj”. Szkoli 

wolontariuszy i społecznych edukatorów diabetologicznych. Jest twórcą Akademii Młodych 

Diabetyków (bezpłatnych warsztatów edukacji cukrzycowej i wsparcia psychologicznego 

dla młodych diabetyków).  

Za główne cele Federacja stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej, zdrowotnej 

i materialnej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, wspieranie i wzmacnianie 

zrzeszonych w niej organizacji, oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych 

wobec młodych diabetyków.  

Wyróżnienie 

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - jest organizacją pozarządową. 

Jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich 

rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma 

status organizacji pożytku publicznego. 
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Zrzesza ok. 6 tys. członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje 

z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz 

organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych 

kontynentów. Reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym, jest 

członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) 

i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis 

International Federation - MSIF). 

Misją Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz 

zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi 

członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. 

Poprzez prowadzone działania Towarzystwo stara się także podnieść świadomość 

społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy 

państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji. 

Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich 

rodziny, przyjaciół. Jedynie kilka największych oddziałów oraz biuro Rady Głównej 

zatrudnia pracowników. 

 

 Wyróżnienie 

 
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich 

Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu - powstało w 2000 roku z inicjatywy 

lekarza specjalisty dr Ewy Gizy, pielęgniarek psychiatrycznych, terapeutów, psychologów, 

pacjentów chorujących psychicznie i ich rodzin, w proteście przed częstymi powrotami 

pacjentów chorujących psychicznie do oddziału psychiatrycznego, brakiem systemu 

oparcia terapeutycznego w powiecie kołobrzeskim.  

Stowarzyszenie od 15 lat aktywnie pracuje na rzecz społeczności lokalnej, prowadząc 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób chorujących psychicznie, Biuro Porad 

Obywatelskich, liczne programy edukacyjne w gminach powiatu kołobrzeskiego 

i kamieńskiego. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach. Jest wydawcą gazetki „Pod 

skrzydłami Feniksa”. Współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Stowarzyszenie „Feniks” organizuje wolny czas osobom zdrowiejącym minimalizując 

pobyt w szpitalach. Terapia przez bycie razem to jeden ze sposobów, aby osoba chora 

psychicznie czuła się ważna, potrzebna i kochana. Skupieni wokół stowarzyszenia 

lekarze, terapeuci, psycholodzy, prawnicy, inżynierowie, pacjenci i ich rodziny  
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wypracowali zasadę na sposób działania środowiskowej terapii osób chorujących 

psychicznie w powiecie kołobrzeskim, organizując wycieczki, zabawy, prace w ogrodzie. 

Przez lata działalności na terenie powiatu kołobrzeskiego, gminy i województwa zarówno 

nastawienie do chorych, jak i procesu zdrowienia zmieniło się diametralnie. Dzięki pracy 

Stowarzyszenia, osoby chorujące psychicznie w większości powracają do pełnienia ról 

społecznych, zawodowych i rodzinnych, a ok 30% pracuje. 

 

Wyróżnienie 

  
Fundacja Społeczna „Ludzie dla Ludzi” – powołana została 1989 roku. Swoje 

powstanie zawdzięcza spontanicznej reakcji nieznanych z imienia i nazwiska osób, które 

w odruchu serca postanowiły wesprzeć grupę strajkujących pracowników poznańskich 

szpitali. 

Od ponad 20 lat prowadzi działania, które mają na celu podniesienie jakości leczenia 

onkologicznego w Polsce. Dlatego finansuje zakup sprzętu medycznego. Wspiera również 

badania naukowe, finansuje szkolenia specjalistyczne. Organizacja otrzymała nazwę 

Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi, aby nawiązać do okoliczności narodzin 

i podziękować anonimowym osobom za wsparcie. Zrealizowała liczne działania w tym 

zakresie: 

 wspierała badania nad mutacjami w genach BRCA 1 i BRCA2 prowadzonymi przez prof. 

W. Krzyżosiaka w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; 

 wyposażyła w sprzęt Pracownię Gastroskopii Wielkopolskiego Centrum Onkologii 

oraz  doposażyła blok operacyjny w tym szpitalu; 

 zakupiła dwa mammografy dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 

w Poznaniu; 

 wspólnie z Lisą Rey – żoną byłego ambasadora USA w Polsce zorganizowała warsztaty 

onkologiczne dla blisko 200 polskich onkologów, radiologów, techników i chirurgów, 

które prowadzili czołowi amerykańscy specjaliści; 

 finansowała wyjazdy na stypendia zagraniczne, które miały na celu przybliżenie 

zdobyczy medycyny w zakresie onkologii. 
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Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego 

promujący edukację zdrowotną 

 

Nagroda Główna 

 

Agata Młynarska – dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna; od wielu lat 

wspiera swoją osobą Amazonki z całej Polski biorąc udział w wielu akcjach edukacyjnych, 

czy promujących profilaktykę raka piersi. Corocznie bierze udział w marszu różowej 

wstążki, a od roku 2009 jest Ambasadorem kampanii społecznej „Zdrowy Nawyk, Zdrowe 

piersi” o charakterze edukacyjnym. 

Agata Młynarska otrzymała Order Uśmiechu za pomoc dzieciom z polskich domów 

dziecka oraz udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. Jest także 

honorowym ambasadorem Fundacji Przyjaciółka oraz Fundacji Dziecięca Fantazja, 

w której działa aktywnie od 2004 roku. 

Ambasador kampanii „Kwiat kobiecości” – szerzącej profilaktykę nowotworową raka 

szyjki macicy, a także ogólnopolskiej akcji edukacyjno-prozdrowotnej organizowanej 

przez ASA, LacisBios Femina oraz OnaOnaOna.com. Propaguje zdrowe nawyki 

w żywieniu, ostatnio dzieląc się swoim doświadczeniem w książce „Pyszna zmiana, czyli 

moje życie bez glutenu”.  

Redaktor naczelna biuletynu „Skarb”, gdzie również publikuje wiele artykułów o tematyce 

zdrowotnej i edukacyjnej. Ambasadorka takich akcji, jak „Łączy nas kobiecość”- to 

inicjatywa przypominająca o profilaktyce nowotworowej, „Zdrowie na talerzu”, „Sekrety 

życia” - propagowanie wizerunku kobiety mądrej i świadomej siebie, która w równym 

stopniu dba o swoje zdrowie, jak i najbliższych. W 2011 roku założyła fundację „Ona dla 

zdrowia kobiety”, której celem jest wspieranie i tworzenie kampanii społecznych 

o charakterze edukacyjnym.  

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Dzieci%C4%99ca_Fantazja
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Wyróżnienie 

 
Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska – wydawca z wieloletnim stażem i doświadczeniem 

w pracy przy porannym paśmie TVP2, autorka cykli tematycznych. Współpracuje 

z programami społecznymi „Jutro poniedziałek”, „Rozmowy intymne” „Wódko pozwól 

żyć”. Prowadziła z ramienia gospodarza inaugurację ogólnopolskich kampanii społecznych 

np. z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, akcji „Nie musi boleć”, z okazji 

Światowego Dnia HIV- AIDS. Prowadzi debaty i panele dyskusyjne w różnych obszarach 

tematycznych: 

 problematyka społeczna – np. rola kobiety w kościele, 

 psychologia – np. „czy łatwo jest trudniej żyć? Wokół książki Anny Dodziuk pod 

tym samym tytułem , 

 medycyna, zdrowie – np. schizofrenia – tabu w Polsce, 

 debaty społeczno – kulturalne,  np. spotkania w Teatrze Studio w ramach cyklu 

„Studio literackie” , 

 spotkania literackie i wieczory autorskie..  

 

Wyróżnienie 

 
Wioletta Długosz-Leończuk – dziennikarka związana ze stacją TVP Warszawa. Zajmuje 

się problematyką zdrowotno - społeczną. W swoich materiałach porusza problemy ważne 

dla chorych, pokazuje jak pacjenci z determinacją walczą z chorobą, jak przełamują 

strach i …wygrywają życie. Dziennikarka pokazuje wysiłek i trud, jaki chorzy wkładają 

w przełamywanie codziennych problemów. Zwykle są to poruszające historie, obok 

których trudno przejść obojętnie.  

Wioletta Długosz-Leończuk stara się też wspierać swoich bohaterów – kilka lat temu 

poprzez cykl felietonów pomogła kobiecie chorej na mukowiscydozę wywalczyć pieniądze 

od NFZ na przeszczep płuc w Wiedniu. Przygotowywała materiały o mężczyźnie po 

wylewie, który samotnie opiekował się trzyletnim dzieckiem. Razem z chłopczykiem 

mieszkali w ośrodku dla bezdomnych. Dzięki uporowi i konsekwencji udało się załatwić 

dla nich komunalny lokal na Mokotowie. Obecnie zajmuje się historią niespełna rocznej 

Matyldy, która ma złośliwy nowotwór oka. Trwa dramatyczna walka o jej życie, jednak  
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szanse na wyleczenie w Polsce są znikome. Skuteczną terapię można przeprowadzić 

w Stanach Zjednoczonych. Terapia jest jednak bardzo kosztowna. Na szczęście, po emisji 

materiałów pokazujących tę historię dzwonią widzowie, którzy chcą pomóc.  

W 2013 roku została Dziennikarzem Medycznym Roku – to nagroda przyznawana przez 

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia W 2014 – zdobyła I nagrodę w Konkursie 

Dziennikarz Medyczny Roku. W czerwcu 215 roku – zdobyła wyróżnienie Kryształowe 

Pióro w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy Depresja - przełamać tabu.  

 

 

 

Wyróżnienie 

 

Paweł Kruś - Organizator społecznych akcji profilaktycznych w Polsce i na Ukrainie. 

Z bezpłatnych badań skorzystało ponad 20 tysięcy osób: 23 z nich uratowano życie, 

a kilka tysięcy z nieuświadomioną cukrzycą i poważnymi zagrożeniami przewlekłymi 

chorobami nerek zostało skierowanych do lekarzy specjalistów. Akcje „Uwaga nerki!” 

(2009), „Cukrzyca. Wygrajmy razem!” (2012), „Sprawdź cholesterol u dziecka!” (2013) 

wprowadziły nowe standardy badań przesiewowych i profilaktyki w Polsce i na Ukrainie. 

Akcja „Nie mam HCV!” (2011) była największym badaniem przesiewowym tego typu 

w historii Polski do 2015 r.  

Redaktor Naczelny Managera Apteki. Przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty 

OTIS”, będącej najważniejszym wyróżnieniem polskiego rynku farmaceutycznego, 

promującego wiedzę o lekach dostępnych bez recepty i realizującego konkretne akcje 

i dzieła służące dobru publicznemu. 

Właściciel platformy multimedialnej Media TV Plus Sp. z o.o. poświęconej ochronie 

i promocji zdrowia, którą tworzą: magazyn apteczny "Na zdrowie. Dostępne bez 

recepty"; miesięcznik farmaceutów „Manager Apteki" oraz adresowany do środowiska 

lekarskiego "Świat Lekarza". 

 

 

http://swiatlekarza.pl/tag/nerki/
http://swiatlekarza.pl/tag/cukrzyca/
http://swiatlekarza.pl/tag/cholesterol/
http://swiatlekarza.pl/tag/nie-mam-hcv/
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Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym 

 

Nagroda Specjalna 

 

Eleonora Grajczyk - była nauczycielka przedszkolna, Honorowa Prezes Stowarzyszenia 

„Hospicjum Królowej Pokoju” w Tarnowskich Górach. Obecnie jest już na emeryturze. 

Poświęca swój czas na rozwój śląskiego ruchu hospicyjnego. Wraz ze swoimi 

współpracownikami od prawie 20 lat opiekuje się chorymi w stanie terminalnym, wspiera 

ich duchowo - pamięta również o ich bliskich. Przede wszystkim zapewnia gigantyczną 

dawkę empatii. Perfekcyjnie rozumie ideę wolontariatu, oczekując bezinteresownego 

zaangażowania nie tylko od samej siebie, ale również od współpracowników. Organizuje 

lekarstwa, opatrunki, ale przede wszystkim zapewnia chorym wsparcie duchowe 

w najtrudniejszych chwilach. 

 

Nagroda Specjalna 

 

Siostra Urbana ze Zgromadzenia Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Pleszewie – Krystyna Gbiorczyk – urodziła się 

11.04.1936 r. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny wstąpiła w 1956 r. Szkołę pielęgniarską – Studium Medyczne ukończyła 

w 1972 r. W pleszewskim "starym" szpitalu pracowała na oddziale wewnętrznym oraz 

krótki czas w szpitalu "nowym". Następnie zaangażowała się w powstający 

w pomieszczeniach "starego" szpitala oddział onkologiczny, gdzie od początku była jego 

pierwszą oddziałową.  

Pracy z chorymi na nowotwór poświęciła się z całego serca – była obecna przy chorych, 

w gabinecie zabiegowym, na sali operacyjnej asystując pani ordynator Ewie Czubak przy 

drobnych zabiegach usuwania zmian patologicznych lub pobierania wycinków do badań, 

przy przygotowywaniu cytostatyków – potocznie nazywanych "chemią" (w początkach 

czyniła to sama, chcąc chronić młode pielęgniarki przed działaniem toksycznym tych 

leków, gdyż nie było specjalnych środków ochrony takich jak "digestorium"), a także 

niosła duchową pomoc ciepiącym i umierającym, często towarzysząc im w modlitwie.  
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Z podległego sobie personelu pielęgniarek i salowych uczyniła "zgrany zespół", w którym 

każdy znał swoje obowiązki, ale także był przez Siostrę oddziałową szanowany. Posiadała 

zdolność współpracy z lekarzami. Na oddziale onkologicznym pracowała aż do czasu 

przejścia na emeryturę, tj. do 1996 r. Następnie została skierowana przez Zgromadzenie 

do Szamotuł, a potem do Poznania, gdzie pracowała jako pielęgniarka "terenowa". 

Przełożeni zakonni widząc ogromną wrażliwość Siostry Urbany na drugiego człowieka, 

zwłaszcza potrzebującego, postanowili, by Siostra w 2003 r. powróciła do Pleszewa 

i podjęła posługę w "Kuchni dla ubogich", co – mimo podeszłego wieku  czyni z miłością 

do dnia dzisiejszego. 

 

Nagroda Specjalna 

 

Wojciech Jerzy Tomczyński – Przewodniczący Stowarzyszenia „Sieć Plus”, 

ogólnopolskiej sieci osób żyjących z HIV/AIDS. Jest jedną z najbardziej zasłużonych 

i oddanych sprawie HIV/AIDS osób w Polsce. Zaangażowany w działania na rzecz osób 

seropozytywnych od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

W 1994 r. był jednym z założycieli pierwszej organizacji skupiającej osoby żyjące z HIV – 

„Bądź z Nami”. Rok później, jako pierwszy Polak został członkiem zarządu GNP+ 

(Światowej Sieci Osób Żyjących z HIV). W 1999 r. był Przewodniczącym IX Światowej 

Konferencji Osób Żyjących z HIV. 

Od 2004 r. jako założyciel i przewodniczący głównej organizacji pacjenckiej osób 

żyjących z HIV – „Sieć Plus” realizuje programy w zakresie wsparcia, profilaktyki 

i rzecznictwa na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Jego głos ma duże znaczenie w krajowej debacie na temat zapewnienia odpowiedniej 

jakości opieki dla pacjentów żyjących z HIV. Uczestniczył w przygotowaniu wszystkich 

edycji krajowej strategii zapobiegania nowym zakażeniom HIV i przeciwdziałania AIDS. 
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Nagroda Specjalna 

 

Elżbieta Cichocka – dziennikarka Gazety Wyborczej, której zainteresowania wiążą się 

z obszarem zdrowia publicznego i opieki medycznej nad pacjentem. Od wielu lat zajmuje  

się problemami medycyny i ochrony zdrowia. Posiada ogromną wiedzę medyczną 

i znakomity warsztat dziennikarski.  

 

Bardzo aktywnie uczestniczy w prezentowaniu  problemów ludzi chorych, w kampaniach 

i akcjach dotyczących  ich nagłaśniania w społeczeństwie. W 2015 r. otrzymała 

wyróżnienie w IX edycji Konkursu dla Dziennikarzy Kryształowe Pióro za artykuł pt. „Gdy 

życie jest nie do zniesienia, o życiu w depresji i walce z tą chorobą”. 

 

Nagroda Specjalna 

 

prof. dr hab. n. med. Bohdan Jarosław Maruszewski (ur. 19 sierpnia 1953) – polski 

kardiochirurg dziecięcy, profesor nauk medycznych, współtwórca Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996 r. na podstawie 

rozprawy zatytułowanej „Ocena wyników korekcji chirurgicznej poszerzenia pierścienia 

płucnego u dzieci ze skrajną postacią tetralogii Fallota”. W 2004 r. otrzymał tytuł 

naukowy profesora.  Od 1979 r. pracuje w Klinice Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – 

Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, którą kieruje od 1998 r., i w której rocznie 

operuje się ponad pół tysiąca dzieci z wadami wrodzonymi serca. Większość z nich to 

noworodki i niemowlaki. Stworzył nie tylko zespół lekarzy, wybitnych specjalistów w 

swojej dziedzinie, ale też zapewnił szpitalowi nowoczesny sprzęt, dzięki, któremu możliwe 

jest ratowanie życia najmłodszych pacjentów. 25 marca 2014 r. wspólnie z zespołem 

kardiochirurgów z Centrum Zdrowia Dziecka i Kardiologii przeprowadził pierwszy w Polsce 

przeszczep serca u dziecka – 14 letniego Kuby. Profesor został również prezesem Klubu 

Kardiologów Polskich. W 1993 był jednym z fundatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W utworzonej fundacji został wiceprezesem zarządu. 

Profesor Bohdan Maruszewski bardzo aktywnie działa w sferze naukowej. W ciągu 

ostatnich 15 lat był przewodniczącym 40 sesji na międzynarodowych kongresach 

i konferencjach naukowych. Jest autorem 16 publikacji w krajowych i zagranicznych 

czasopismach naukowych, a także 7 rozdziałów w podręcznikach kardiochirurgii. 
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Prof. Bohdan Maruszewski jest założycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa 

Kardiotarakochirurgów. Od 1997 r. jest członkiem Europejskiego Towarzystwa 

Kardiotarakochirurgów (EACTS), w latach 2008-2010 wchodził w skład zarządu EACTS. 

Od 1992 roku jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Wad Wrodzonych 

Serca, w latach 2008-2011 pełnił funkcję Prezydenta ECHSA. Od 2005 r. jest 

przewodniczącym Klubu Kardiochirurgów Polskich. Jest także członkiem obu 

amerykańskich Towarzystw Kardiochirurgicznych – STS i AATS. 

W roku 2014 został Członkiem Honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Wad 

Wrodzonych Serca (Congenital Heart Surgeons Society, CHSS). 

Został uhonorowany następującymi wyróżnieniami: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż 

Zasługi, Order Uśmiechu. Wybitny kardiochirurg, który jest szczególnie ceniony za 

ogromne serce jakie okazuje małym pacjentom i ich rodzinom oraz ogromną 

determinację w walce o zdrowie i życie najmłodszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Organizatorzy Obchodów Światowego Dnia Chorego 

 

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to powstała w 2004 roku fundacja, 

powołana przez księdza Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim 

ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji 

pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz 

polityki zdrowotnej państwa. Ponadto Instytut realizuje swoje zadania statutowe poprzez 

prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, 

konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń związanych z problematyką ochrony zdrowia. 

Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo prawne dla pacjentów  

oraz dla reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych. 

 

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

ul. Nowogrodzka 62A, lok. 315 

02-002 Warszawa 

tel. 22 474 15 22 

e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu 

www.prawapacjenta.eu 

 

 

  

mailto:kontakt@prawapacjenta.eu
http://www.prawapacjenta.eu/
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Polska Prowincja Zakonu Kamilianów 

 

Testament duchowy Św. Kamila przeniknął na teren Polski przez aktywność niemieckich 

zakonników Posługujących Chorym – Kamilianów. Pierwszą dużą placówką była 

ukończona w 1907 roku w Tarnowskich Górach „Lecznica św. Jana Chrzciciela". Leczono 

tam nałogowych alkoholików, a także chorych psychicznie. 

Dzisiaj Kamilianie w Polsce podjęli się nowych wyzwań. Nowych, ale jak bardzo 

zakorzenionych w duchowości i w charyzmacie Zakonu: prowadzenia szpitala Św. Kamila 

w Tarnowskich Górach, Domów Pomocy Społecznej w Zbrosławicach (dla mężczyzn 

chorych psychicznie), w Pilchowicach (dla dzieci specjalnej troski), w Zabrzu (dla chorych 

wymagających opieki długoterminowej), Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Hutkach 

koło Olkusza oraz w Zabrzu. Od 2007 roku Kamilianie rozpoczęli współpracę z Instytutem 

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zakonnicy z czerwonym krzyżem na piersi pracują 

również jako kapelani w szpitalach w Warszawie, Tworkach, Zabrzu, Tarnowskich Górach, 

Białej oraz wielu innych miejscach w Polsce. Polskich Kamilianów można również spotkać 

między innymi na misjach w Madagaskarze, Gruzji, Armenii. 
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Ferring Pharmaceuticals jest wyspecjalizowaną firmą 

bio-farmaceutyczną, która identyfikuje, rozwija 

i wprowadza na rynek innowacyjne produkty dla różnych 

działów medycyny.  

Główne obszary działania firmy to leki stosowane w urologii, pediatrii, ginekologii 

i położnictwie, a także gastroenterologii i endokrynologii. 

Oferta Ferring jest wyjątkowa: łączy wieloletnie doświadczenie oraz aktualne zdobycze 

wiedzy i technologii. Celem firmy jest tworzenie leków najbliższych substancjom 

występującym naturalnie w organizmie człowieka, równie bezpiecznych i skutecznych. 

Obecnie Ferring jest w trakcie opracowywania nowych produktów w ramach kilku dużych 

projektów, zarówno w ramach produktów już istniejących jak i w zupełnie nowych 

obszarach terapeutycznych. 

 

Przez lata firma Ferring Pharmaceuticals przekształciła się w prawdziwie międzynarodową 

korporację. Ferring reprezentowany jest w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 4500 

osób. Nasze leki stosowane są w ponad 90 krajach świata. Firma nieustająco zakłada 

nowe spółki zależne, prowadzi produkcję we własnych zakładach w Szwecji, Danii, 

Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Czechach. Nowe zakłady produkcyjne powstały również 

w Szwajcarii i Chinach. Firma Ferring posiada własne ośrodki badawcze w Wielkiej 

Brytanii i USA. 

                             

www.ferring.pl 

 

 

 

Firma Gilead Sciences powstała w 1987 roku w Foster 

City w Kalifornii i w ciągu 25 lat stała się wiodącą firmą 

biofarmaceutyczną. Celem firmy jest odkrywanie 

i wprowadzanie na rynek innowacyjnych leków  

w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych, do których należą w szczególności 

zakażenia HIV, HBV i HCV, a od niedawna również hematologia, oraz poważne schorzenia 

układu krążenia i układu oddechowego. W roku 2014 Gilead zarejestrował w krajach EU 

leki, stanowiące niekwestionowany przełom w leczeniu WZW C oraz preparat dający 

nowe nadzieje pacjentom hematologicznym. Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. powstała  

w styczniu 2011 roku, a dziś jest postrzegana jako lider w leczeniu zakażeń HIV w Polsce.  



 
 

Partnerzy Główni Obchodów Światowego Dnia Chorego 

 

 

Gilead szeroko działa na polu Corporate Social Responsibility. Dzięki globalnemu 

programowi pomocy przeszło milion zakażonych HIV, HBV i HCV mieszkańców krajów 

rozwijających się otrzymuje nowoczesne leczenie antyretrowirusowe. Również w Polsce 

prowadzone są kampanie mające na celu poprawę świadomości zdrowotnej Polaków. 

Zorientowana na walkę z epidemią HIV/AIDS kampania „Pozytywnie Otwarci” jest 

rozpoznawalnym znakiem wśród organizacji zajmujących się osobami seropozytywnymi. 

W roku 2012 Gilead Sciences Poland został z uwagi na tę działalność uhonorowany 

odznaczeniem Czerwonej Kokardki i tytułem Lidera roku w Ochronie Zdrowia, w kategorii 

działalności charytatywnej.  

www.gilead.com 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline to jedna z wiodących firm branży 

farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie. Prowadzi 

badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego, 

pozwalając ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć 

dłużej. Realizując misję poprawy jakości życia ludzi, tworzymy nowoczesne leki 

i szczepionki oraz angażujemy się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii 

i edukacji zdrowotnej dla polskich pacjentów. Pragniemy być odpowiedzialnym 

partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony 

zdrowia, stawiającym na dialog i transparentną współpracę.  

 

www.gsk.com.pl 
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Janssen to firma farmaceutyczna należąca do koncernu 

Johnson & Johnson, koncentrująca swoje działania  

na zaspokojeniu najważniejszych, współczesnych potrzeb 

medycznych w kluczowych obszarach terapeutycznych: 

onkologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, 

chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób 

metabolicznych. Celem firmy Janssen jest nie tylko tworzenie nowych leków, wyzwania 

medycyny rozpatrujemy w szerszym kontekście. Wykraczamy poza sferę medyczną, 

zapewniamy informację, edukację i wsparcie, które pomagają pacjentom uzyskać dostęp 

do potrzebnych terapii oraz stosować je w sposób zapewniający najlepsze rezultaty. 

Jednym z fundamentów naszej działalności jest współpraca – od badań, poprzez 

edukację, aż po dostęp pacjentów do leków. Nie spoczniemy dopóki nowe pomysły nie 

przekształcą się w rozwiązania medyczne dla pacjentów w potrzebie. Każdego dnia 

podejmujemy niecodzienne wyzwania, by ludzie mogli cieszyć się codziennością. 

 

www.janssen.pl 

 

 

 

 

W Novo Nordisk dążymy do zmian, aby pokonać cukrzycę i inne 

poważne choroby przewlekłe. 

Novo Nordisk z siedzibą w Danii to globalna firma 

farmaceutyczna z ponad 90. letnim doświadczeniem w rozwoju 

innowacji i lider w leczeniu cukrzycy. To dziedzictwo sprawia, że posiadamy 

doświadczenie i możliwości, aby pomagać osobom na całym świecie pokonywać inne 

choroby przewlekłe: hemofilię, zaburzenia wzrostu i otyłość. 

Novo Nordisk zatrudnia ponad 40 300 pracowników w 75. krajach, a jej produkty 

dostępne są na ponad 180. rynkach. 

 

 

www.novonordisk.pl 

 

 

http://www.novonordisk.pl/
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Pfizer to wiodąca prywatna firma farmaceutyczna, zajmująca 

się badaniami biomedycznymi, na które przeznacza ok. 7 mld 

dolarów. Ponad 90 tys. osób pracuje w 58 placówkach 

produkcyjnych na całym świecie. W laboratoriach w USA, 

Europie i Japonii około 12,5 tysiąca naukowców realizuje kilkaset nowatorskich projektów 

badawczych. Produkty firmy są dostępne w ponad 150 krajach – 9 z 50 najczęściej 

przepisywanych na świecie leków to właśnie preparaty Pfizer.    

W Polsce obecna od 1958 r., dziś  jest zdecydowanie jedną z najważniejszych i 

największych firm farmaceutycznych w kraju, mając aż 90 zarejestrowanych produktów 

medycznych. 

 

Koncentrujemy się nie tylko na tworzeniu pionierskich leków, ale odpowiadamy 

również na potrzeby pacjentów i środowisk medycznych, dzieląc się wiedzą na 

temat nowoczesnych metod terapeutycznych. Współpracujemy z organizacjami 

zrzeszającymi pacjentów i lekarzy, a także angażujemy się w organizację 

konferencji i realizację programów profilaktycznych, wierząc że współpraca w 

obrębie ochrony zdrowia jest kluczowa dla przyspieszenia tempa innowacji. Nie ustajemy 

w wysiłkach, aby społeczności lokalne, w których działamy stały się lepszymi miejscami 

do życia i pracy. 

 

 

www.pfizer.com.pl 
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