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Najlepsze placówki medyczne w Polsce odebrały statuetki
SUPERMEDICUS
Podczas Wielkiej Gali rozdano również Nagrody Specjalne
13 najlepszych placówek , firm i specjalistów z branży medycznej odebrało statuetki
SUPERMEDICUS. W tym gronie są m.in. Fundacja Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa
Religi z Zabrza czy prof. dr n. med. Cezary Kowalewski który otrzymał wyróżnienie
,,Osobowość medyczna roku”

SUPERMEDICUS

–

to

ogólnopolski

konkurs

organizowany

przez

Warszawską

Izbę

Przedsiębiorców dla placówek, firm i osób z branży medycznej. W tym roku odbędzie się trzecia
edycja plebiscytu. Jego celem jest promocja osób oraz podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, które znacząco wpływają na poziom oferowanych usług, ich dostępność , jakość a
także bezpieczeństwo pacjentów. W dotychczasowych 3 edycjach nominowanych zostało 330
placówek medycznych a 44 otrzymało statuetkę SUPERMEDICUS.
Tegoroczną edycję plebiscytu SUPERMEDICUS
honorowym patronatem objęło Polskie
Towarzystwo Federacji Medycznych ora 12 Polskich Towarzystw Medycznych oraz 13
redakcji – m.in. Forum Medycyny i Farmacji, Świat Medycyny, Portal Medica.pl.
Partnerem Głównym konkursu została POLFA TARCHOMIN.
Do tegorocznej edycji konkursu zostało nominowana 90 placówek medycznych. Spośród
nadesłanych prac Kapituła wyłoniła 13 zwycięzców.
Lista laureatów konkursu SUPERMEDICUS dostępna jest na stronie: www.supermedicus.pl
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- Wielka Gala odbyła się się już po raz trzeci – mówi Waldemar Piórek,
pomysłodawca konkursu SUPERMEDICUS prezes Warszawskiej Izby
Przedsiębiorców, która jest organizatorem plebiscytu – Jesteśmy
bardzo dumni, że po raz kolejny nagrodziliśmy osoby oraz podmioty
wykonujące
działalność leczniczą, które znacząco wpływają na poziom
oferowanych usług, ich dostępność ,jakość, a także bezpieczeństwo
pacjentów. Gala, była również doskonałym miejsce na wymianę doświadczeń i

promocję działalności, a także pomoc innym. Na Gali odbyła się również
licytacja obrazu, z której dochód został przeznaczony na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. Prof. Zbigniewa Religi nagrodzonej i obecnej na Gali
Więcej informacji o konkursie WIKTORIA na stronie www.supermedicus.pl
Facebook i Twitter.

oraz profilach

Warszawska Izba Przedsiębiorców w tym roku obchodzi 26-lecie istnienia. Izba powstała z
przekształcenia Warszawskiej Izby Kupców i Przedsiębiorców oraz fuzji z Warszawską Izbą
Handlu Detalicznego i Usług. Obecnie zrzesza blisko 800 członków. Do głównych zadań Izby
należą m.in.: udzielanie porad prawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja
zrzeszonych firm oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także konsultacje społeczne w
ramach procesów legislacyjnych.
Dodatkowo Warszawska Izba Przedsiębiorców organizuje liczne konferencje, prowadzi
konsultacje społeczne, wydaje własne publikacje oraz realizuje wiele projektów i plebiscytów,
m.in. WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, SUPERMEDICUS – plebiscyt dla firm i instytucji z
branży medycznej, ASY – ranking produktów finansowych oferowanych dla przedsiębiorców oraz
akcję, która rekomenduje warszawską gastronomię, czyli „Warszawa od kuchni”.
Do grona członków Warszawskiej Izby Przedsiębiorców należą firmy nie tylko z
Warszawy i Mazowsza ale z całej Polski m.in.: SITA, Omnicon, TTW Opex, Lewiatan,
Top-Market, Centrum Handlowe Szembeka, Biuro Podróży Holiday Travel,
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Służew nad Dolinką”, Trasko-Inwest, Bama Logistics,
Lasermax, PM Floring, Warszawski Dom Technika NOT czy Biuro Informacji
Gospodarczej InfoMonitor.
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