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Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, kierowany przez Agnieszkę KujawskąMisiąg, utrzymał i znacząco umocnił pozycję lidera rankingu placówek zakaźnych

W poprzedniej edycji rankingu „Idealna Klinika – Choroby Zakaźne” na Wojewódzki Szpital
Zakaźny w Warszawie zagłosowało 19,48 proc. pytanych lekarzy. W tegorocznym rankingu –
25,9 proc. Na drugim miejscu z 21,16 proc. głosów debiutuje Klinika Chorób Zakaźnych i
Hepatologii UM w Białymstoku, kierowana przez prof. Roberta Flisiaka. Brązowy medal
ponownie przypadł Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu, kierowanej przez prof. Iwonę Mozer-Lisewską (8,71 proc. głosów w 2011 roku,
10,05 proc. głosów w obecnym rankingu).

Przepis na superszpital
AGNIESZKA

KUJAWSKA-MISIĄG,

dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie:
Przepis na sukces jest stary jak świat: połączenie tradycji
z nowoczesnością. Szpital Zakaźny od ponad 130 lat
leczy chorych i stanowi istotny element systemu ochrony
zdrowia na Mazowszu. Nowoczesność to kadra –
największa siła ośrodka. Personel szpitala nie zamyka
się we własnym świecie, co bywa problemem w innych
szpitalach. Zarówno młodzi lekarze, jak i ci juŜ trochę
starsi i utytułowani uczestniczą w pracach towarzystw naukowych i konferencjach krajowych
oraz międzynarodowych, publikują prace naukowe. Nie bez znaczenia jest dobra współpraca
z WUM. W strukturze szpitala mamy kilka oddziałów klinicznych WUM. Naszym
dodatkowym atutem jest fakt, iŜ tu właśnie pracuje konsultant krajowy w dziedzinie chorób
zakaźnych dr hab. med. Andrzej Horban oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób
zakaźnych dr n.med. GraŜyna Cholewińska-Szymańska.
Natomiast kluczem do stosunkowo dobrej sytuacji ekonomicznej placówki jest rozumienie
systemu ochrony zdrowia i sposobów jego finansowania. Gdybyśmy się zdali jedynie na
pieniądze z NFZ, nasza sytuacja byłaby duŜo trudniejsza.

Pracownicy

szpitala

współzarządzają

swoim

miejscem

pracy.

I

to

przesunięcie

odpowiedzialności sprawia, Ŝe ludzie mocno się angaŜują w pracę. WaŜne jest, iŜ płace są
uzaleŜnione od efektów pracy. To z kolei pozwala na pozyskiwanie specjalistów wysokiej
klasy. Wpływa to na jakość świadczeń i przestrzeganie procedur medycznych i sanitarnoepidemiologicznych. Szpital wyróŜnia się pod jeszcze innym względem. Pracują tu kolejne
pokolenia rodzin we wszystkich grupach zawodowych.
Tak więc nasza siła to nowoczesność połączona z tradycją. Są to nowoczesne laboratoria
diagnostyczne (m.in. unikatowa Pracownia Diagnostyki Molekularnej), zintegrowany system
informatyczny prowadzący pacjenta przez całe świadczenie medyczne, procedury lecznicze i
otwarcie się na nowe technologie medyczne, wysoki standard leczenia i warunków leczenia,
szacunek dla pacjenta.
Gdy wprowadzamy nowe technologie, bywa, Ŝe padamy ofiarą własnego sukcesu. Przykład?
Zajmujemy złe lokaty np. w rankingach Centrum Monitorowania Jakości. Dlaczego? Bo nie
mamy podstawowych rzeczy, które mieć powinniśmy, np. centralnej sterylizatorni czy
dezynfektorni łóŜek. Nie mamy, bo te problemy rozwiązaliśmy w sposób nowocześniejszy,
bezpieczniejszy i tańszy. UŜywamy jedynie sprzętu jednorazowego. Zamiast łóŜek
dezynfekujemy całe sale po kaŜdym pacjencie (sucha mgła zawierająca aktywny tlen i azotan
srebra dezynfekuje nie tylko łóŜko, ale kaŜdą, najmniejszą nawet szczelinę w sali). Metoda
niestety nie mieści się w standardach, więc nie spełniamy podstawowych wymogów
stawianych kaŜdemu szpitalowi…
NAJLEPSZE MIEJSCA PRACY ZDANIEM SPECJALISTÓW CHORÓB ZAKAŹNYCH
Przepytaliśmy 189 lekarzy. Nie wolno było wskazać własnego miejsca pracy. Prezentujemy
pięć najlepszych oddziałów.

Ranking:
1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
(dyrektor: Agnieszka Kujawska-Misiąg)
2) Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku
(kierownik: prof. Robert Flisiak)
3) Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
(kierownik: prof. Iwona Mozer-Lisewska)
4) Klinika

Chorób

Zakaźnych,

Chorób

Wątroby

i

Odpornościowych AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(kierownik: dr hab. Brygida Knysz)
5) Oddział Kliniki Chorób Zakaźnych SU w Krakowie
(ordynator: dr hab. Aleksander Garlicki)
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