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PLEBISCYT

Pacjenci wybrali najlepszych
lekarzy na Podkarpaciu
„Eskulap 2008” rozstrzygnięty

czwartek, 12 lutego 2009

Pamiątkowe zdjęcie laureatów „Eskulapa 2008“. Patronat honorowy nad plebiscytem objęli marszałek województwa podkarpackiego i wojewoda.

Dziewiąta edycja plebiscytu, w
którym pacjenci wybierali najlepszych i najrzetelniejszych
lekarzy przeszła do historii.
Wypełniono rekordową liczbę
kuponów - ponad 7,5 tys. Za
pośrednictwem internetu głosowało 25 tys. osób.

W

ypełniając kupony i
przywołując argumenty za kandydatu-

rami, Czytelnicy dowiedli, jak
wielu lekarzy z ogromnym poświęceniem leczy i ratuje ludzkie życie. Oni i wielu im podobnych zasługują na szczególne wyróżnienie i uhonorowanie. Dołączyli doń wytrawni
menedżerowie, dyrektorzy placówek medycznych, skutecznie
radzący sobie z coraz trudniejszymi wyzwaniami współczesności.

W kategorii lekarz rodzinny

Pierwsze miejsce

Lek. med. ELŻBIETA WOJTERA,
internista, pulmonolog, przyjmuje w
Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej MEDICA w Leżajsku, ul.
Skłodowskiej 1a.
- Sumienna, uśmiechnięta, życzliwa,
trafnie diagnozuje, a w razie potrzeby kieruje na dodatkowe badania.
Lekarka z powołania – mówią pacjenci z Grodziska Górnego i Zagródek k. Leżajska.

Drugie miejsce

Lek. med. AGNIESZKA
JAŚNIEWICZ-MOROŃ,
lekarz rodzinny, przyjmuje w Centrum Medycznym PROMEDICA w
Rzeszowie, pl. Wolności 17.
- Kompetentna, dokładna, rzetelna,
skuteczna w leczeniu, a przy tym
miła i uprzejma. Nigdy nie odmówi
przyjęcia pacjenta nawet po godzinach - pacjenci z Zaczernia i Rzeszowa.

Trzecie miejsce

Lek. med. MAŁGORZATA
PUCHAŁA-ZAROSA,
pedia tra i lekarz rodzinny, przyjmuje w przychodni PALOMED w Rzeszowie, ul. Słowackiego 11.
- Ciepła, o wielkim sercu i poświęceniu dla pacjenta, umiejętnie i przyjaźnie podchodzi do dzieci, cierpliwie wysłuchuje ludzi, trafnie
diagnozuje – pacjent Bartłomiej z
Rzeszowa, pacjentka z Miłocina.

Pamiątkowe grawertony, statuetki Eskulapa i listy gratulacyjne wręczono im wczoraj w sali koncertowej Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ufundowaną przez Nowiny nagrodę rzeczową otrzymała pani
Monika Sarna-Witek z Krasnego, której kupon został wylosowany. Prezent wręczył Dariusz
Dziopak, zastępca redaktora
naczelnego Nowin.

Honorowy patronat nad plebiscytem sprawowali wojewoda
podkarpacki Mirosław Karapyta i marszałek województwa
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Sponsorowali - ICN
Polfa Rzeszów, PKO Bank Polski, PZU Życie. Organizatorem
plebiscytu jest Informacja Medyczna „r-BIT”, a patronatem
medialnym - Nowiny, TVP Rzeszów i Radio VIA. Wanda Mołoń

W kategorii lekarz specjalista

Pierwsze miejsce

Lek. med. ROMAN SUDUŁ,
ortopeda i traumatolog, ordynator Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Przyjmuje w
Poradni Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, ul.
Staszica 4.
- Całym sercem niesie pomoc, świetny
specjalista, uczynny, nigdy nie odeśle
sprzed drzwi - pacjent - sportowiec ze
Stalowej Woli.

Drugie miejsce

Lek. med. LIDIA MAGOŁA-KOSZELNIK, kardiolog, przyjmuje w
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDSPEC w Przemyślu, ul. Focha 31.
- Cudowny lekarz, człowiek dusza, ratuje o każdej porze dnia i nocy, emanuje od niej ciepło i życzliwość, bezinteresownie opiekuje się pacjentami
ze Stowarzyszenia Metalowych Serc
w Przemyślu, poświęcając im prywatny czas - pacjenci z Przemyśla.

SPONSORZY:
ICN Polfa Rzeszów w korporacji
VALEANT, PKO Bank Polski, PZU
ŻYCIE SA.
ORGANIZATOR:
Informacja Medyczna „r-BIT“
Rzeszów.
PATRONAT MEDIALNY:
Nowiny, TVP Rzeszów, Radio VIA

W kategorii lekarz stomatolog

KRYSTYNA BARANOWSKA

Pierwsze miejsce

Lek. stom.
KRZYSZTOF MUSIALIK,
chirurg stoma tolog, przyjmuje w
Specjalistycznym Gabinecie Stoma tologicznym w Stalowej Woli,
ul. Ofiar Ka tynia 35.
- Kompetentny, wyrozumiały, cierpliwy, a przy tym sympa tyczny pacjent ze Stalowej Woli.

Drugie miejsce

Lek. stom. BEATA KOŻAK,
przyjmuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej GOLDENT
w Rzeszowie, ul. Malczewskiego
12.
- Świetna dentystka, w gabinecie
stworzyła przyjazną ludziom atmosferę, aby zapominali o strachu. Sympatyczna i troskliwa - pacjentka z Radymna i z Rzeszowa.

Trzecie miejsce

Lek. stom. HALINA PATYŃSKA,
przyjmuje w Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym ZOZ w
Jaśle, ul. Mickiewicza 4.
- Skutecznie płoszy lęk przed leczeniem zębów, jest profesjonalistką w leczeniu i podejściu do pacjenta, a przy tym zawsze
pogodna i uśmiechnięta - pacjentki z Jasła.

W kategorii – menedżer ochrony zdrowia

Trzecie miejsce

Lek. med. BOŻENA BĄK,
chirurg, przyjmuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza Wlk. 4.
- Budzi zaufanie, dobry i dokładny
fachowiec, chory czuje się przy niej
bezpiecznie, trafnie diagnozuje, a
przy tym miła i uśmiechnięta. - pacjenci z Leska i Łukawicy.

ALICJA SZCZEPAŃSKA, dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lesku przy
ul. Kazimierza Wlk. 4.
Zdobywa dodatkowe środki na realizację inwestycji, uruchomiła oddział ratunkowy.

ANDRZEJ RUDEK, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
RUDEK w Rzeszowie przy ul. Pelczara
4/1.
Uruchomił nową placówkę przy ul.
Marszałkowskiej, skrócił, do 2 tygodni, oczekiwanie na rehabilitację w
wm
domu.

