Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Nagrody Marszałka za lata 2020-2021
LAUREACI I WYRÓŻNIENI

KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIA

Nagrody otrzymują:
Dr n. med. Grzegorz Skonieczny (koordynator Klinicznego Oddziału Kardiologii
i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu) – za utworzenie pierwszej w regionie Poradni Kardiologicznej
Post-COVID-19.

Dzięki

zaangażowaniu

dr

Grzegorza

Skoniecznego

poradnia

postcovidowa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym rozpoczęła działalność w styczniu
2021 roku. Dzięki temu pacjentom, którzy przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV2,
zapewniono

możliwość

diagnostyki

i

leczenia

powikłań

tej

choroby.

Poradnia przeprowadza kompleksową ocenę układu sercowo-naczyniowego przez
kardiologa

oraz

konsultację

pulmonologiczną,

psychologiczną

i psychiatryczną. Zapewnia również dostęp do rehabilitacji mającej na celu jak najszybszy
powrót pacjentów do sprawności.

Prof. dr hab. Andrzej Kurylak (ordynator Oddziału Pediatrii, Hematologii,
Onkologii

i

Reumatologii

w

Wojewódzkim

Szpitalu

Dziecięcym

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy) – za pomysł oraz koordynowanie oddziału
prowadzącego

wielospecjalistyczne,

kompleksowe

świadczenia

medyczne

w zakresie chorób onkologicznych u dzieci i młodzieży. Powstały w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy ośrodek leczenia najmłodszych pacjentów

ze schorzeniami nowotworowymi jest nowatorskim i jedynym takim w województwie
kujawsko-pomorskim. Działania prof. Andrzeja Kurylaka doprowadziły również
do otrzymania przez Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii akredytacji
na prowadzenie szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego z onkologii i hematologii
dziecięcej.

Dr n. med. Paweł Rajewski (rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
w

Bydgoszczy,

konsultant

wojewódzki

w

dziedzinie

chorób

zakaźnych

dla województwa kujawsko-pomorskiego, kierownik oddziału InternistycznegoZakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza
w Bydgoszczy) – za całokształt działań, szczególne zaangażowanie w walkę
z

pandemią

koronawirusa

w

województwie

kujawsko-pomorskim

oraz propagowanie szczepień przeciwko COVID-19. Doktor Paweł Rajewski dzieli się
swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia chorób zakaźnych, jest zawsze
gotowy do niesienia pomocy. To autorytet, który w przystępny sposób przybliża
mieszkańcom regionu zagadnienia związane z koronawirusem.

Wyróżnienia otrzymują:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu –
za uzyskanie akredytacji na kierunku pielęgniarstwo i uruchomienie studiów
w tym potrzebnym i deficytowym zawodzie.

Grażyna Śmiarowska (dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Policealnej
Szkoły dla Opiekunów Medycznych w Toruniu) – za całokształt działalności,
inicjatywy na rzecz zakładu od początków jego istnienia, ciągłe poszukiwanie
i wdrażanie nowatorskich rozwiązań mogących pomóc osobom przewlekle chorym
oraz ich opiekunom, a także utworzenie policealnej szkoły.

Magdalena Malczewska (koordynator Oddziału Psychiatrycznego Męskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu przy Wojewódzkim Szpitalu
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Zespolonym) – za zaangażowanie w rozwój psychiatrii środowiskowej i działania
na rzecz fundacji wspierających pacjentów.

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
14 czerwca 2022 roku
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