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Budująca Nagroda
W 2007 roku otworzyliśmy Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Zostało zbudowane z inicjatywy i przy udziale laureatów Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przez warszawskie Amazonki.
Każdego roku zbieramy fundusze na kolejny program dla polskich pacjentów wskazany przez kapitułę Nagrody.

Elżbieta Kozik (Stowarzyszenie Amazonek), Paweł Kruś
i Wojciech Malajkat prowadzą licytację na rzecz budowy
pierwszej Szkoły Opiekunek Medycznych

dr Elżbieta Puacz i prof. Rema Gvamichava laureaci
Nagród Zaufania Złoty OTIS 2011
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P

ierwsze statuetki „Złotego OTISA” wręczono w 2004 roku. I choć od tego czasu na polskim rynku
farmaceutycznym zmieniło się wiele, misja społeczna wciąż pozostaje główną ideą przyświecającą Kapitule
Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.
„Złoty OTIS” to najważniejsza nagroda konsumentów na rynku farmaceutycznym w Polsce. Pacjenci
wybierają – najlepsze ich zdaniem – produkty dostępne w aptekach bez recepty. Najbardziej innowacyjnym
produktom Kapituła przyznaje wyróżnienia „Debiut Roku”.
Od 2005 roku osobom i organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz wzmocnienia systemu polskiej
opieki zdrowotnej, przyznawane są Honorowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Otrzymali je m.in.: prof. Henryk
Skarżyński, Fundacja Polsat, Fundacja „A kogo?”, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych.
Honorowe statuetki otrzymują także firmy za podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych. Została wyróżniona m.in.
firma RWE Polska S.A. za program „Bezpieczna energia”. Kapituła Nagrody docenia również dziennikarzy, którzy
w nowoczesny sposób promują wiedzę o zdrowiu. Nagrody w kategorii „Media i Zdrowie” otrzymali: Dariusz
Dewille (Telewizja Polsat), Jadwiga Kamińska (Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia), Małgorzata Wiśniewska
(TVP 2), Paweł Walewski („Polityka”), Beata Prasałek („Poradnik Domowy”), Marek Nowicki (TVN),
Monika Zalewska (Telewizja Polsat), Katarzyna Pinkosz („Mamo, to ja”), Artur Wolski (Polskie Radio), Dorota
Romanowska („Newsweek”).
Nagroda Zaufania buduje również inicjatywy zagraniczne. Pierwszą Międzynarodową Nagrodę Zaufania
„Złoty OTIS” otrzymało Stowarzyszenie Chirurgów Dziecięcych Ukrainy za upowszechnianie nowoczesnych
metod operowania pęcherza moczowego u dzieci. W kolejnych latach Kapituła wyróżniła m.in. Stowarzyszenie
Manche Sud – Pologne, prof. Aleksandra Mrochka z Białorusi, organizacje budujące służbę zdrowia w Kamerunie
– „Lekarze nadziei”, amazonki z Tbilisi, organizacje diabetyków z Ukrainy.

NAGRODA
Z MISJĄ
ROZMOWA Z PAWŁEM KRUSIEM,
TWÓRCĄ NAGRODY ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS”

JAKA JEST GENEZA NAGRODY?
Sytuacja panująca na rynku farmaceutycznym w 2002 roku była dość specyficzna. Pod wpływem reklam gwałtownie
zaczęła wzrastać sprzedaż leków bez recepty. Okazało się, że konsumenci nie potrafili odpowiedzialnie ich
stosować, gdyż nie mieli dostatecznych informacji na ich temat. Do czasu powstania Nagrody Zaufania „Złoty
OTIS” nikt nie pytał pacjentów o ich opinie o lekach.
ZŁOTY OTIS TO NIE TYLKO PLEBISCYT, ALE TAKŻE DZIAŁANIA SPOŁECZNE...
Nagroda Zaufania stała się dla pacjentów, środowisk farmaceutów i lekarzy oraz firm farmaceutycznych
wiarygodną inicjatywą społeczną. W jej ramach udało się podjąć wiele różnorodnych działań. Z inicjatywy
Kapituły Nagrody Zaufania, przy ogromnym wsparciu ludzi zaangażowanych społecznie, sfinansowano m.in.
zakup implantu dla pacjentki prof. Henryka Skarżyńskiego. Wsparliśmy finansowo budowę kliniki „Budzik” dla
dzieci w stanie śpiączki. Wspólnie z amazonkami zbudowaliśmy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego (przy
warszawskim Centrum Onkologii).
Kapituła jest również inicjatorem i organizatorem społecznych akcji badań profilaktycznych „Uwaga nerki!”,
„Nie mam HCV!”, oraz polsko-ukraińskiej akcji „Cukrzyca. Wygrajmy razem!”. Z bezpłatnych badań skorzystało
łącznie ponad 20 tys. osób.
Organizacji, które po kilku latach istnienia pozostawiają po sobie tak trwałe ślady jest bardzo niewiele...
CZEGO MOŻNA ŻYCZYĆ ORGANIZATOROM NAGRODY NA PRZYSZŁOŚĆ?
Zachowania świetnej współpracy środowiska „Złotego OTISA” – lekarzy, farmaceutów, pacjentów, diagnostów
laboratoryjnych, firm farmaceutycznych i mediów. Tylko wspólnie możemy nadal zmieniać system opieki zdrowotnej
w Polsce i na świecie. A warto.

KAPITUŁA NAGRODY ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS”
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prof. Bożena Werner
dyr. Agnieszka Sora
dr n. med. Paweł Dobrzyński
prof. Edward Franek
prof. Paweł Kamiński
dr n. med. Piotr Kropidłowski
Paweł Kruś (przewodniczący)
prof. Maciej Małecki
prof. Aleksander P. Mazurek
prof. Piotr Pruszczyk
prof. Stanisław Radowicki
prof. Bolesław Rutkowski
prof. Henryk Skarżyński
prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

ZŁOTY OTIS 2003
Z MYŚLI POZYTYWIZMU

U

roczystość wręczenia pierwszych w historii polskiego rynku farmaceutycznego nagród konsumenckich
– Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2003” – odbyła się 18 maja w budynku Polskiego Towarzystwa
Higienicznego. Chcieliśmy zorganizować tę uroczystość w miejscu, w którym pod koniec XIX w.
ludzie światli, m.in. pisarz Bolesław Prus, stworzyli społeczną organizację w celu krzewienia nowej
idei – przestrzegania zasad higieny w życiu codziennym. Pozytywiści stworzyli dzieło nowe, zgodne z duchem
tamtych czasów. W tym miejscu chcieliśmy zaprezentować nowy nurt myślenia i działania. W europejskiej Polsce
rodzi się bowiem nowa rzeczywistość konsumencka. Widać to na billboardach zachęcających do świadomych
zakupów. Zapowiadają one zmiany, które muszą nastąpić. Polski rynek farmaceutyczny, który od podstaw tworzyli
między innymi przedstawiciele firm obecni na naszej uroczystości, podjął wspólne działania prokonsumenckie
już rok temu. Wiosną 2003 roku po raz pierwszy ukazał się poradniczo-konsumencki magazyn „Na zdrowie.
Dostępne bez recepty”, a latem rozpoczęliśmy organizację pierwszej edycji Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.
Dzięki temu dziś inne branże mogą wzorować swoją politykę informacyjną na tej, którą opracował polski rynek
farmaceutyczny.
Plebiscyt trwał od jesieni 2003 do wiosny 2004 roku. Do plebiscytu zgłoszono około 500 preparatów
z ponad 100 firm, nominacje do Nagrody otrzymało prawie 140 produktów w 30 kategoriach. Oddano
39.053 głosy.
Zwycięskie firmy miały prawo używać logo Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” na opakowaniach swoich
produktów oraz w kampaniach reklamowych tylko przez rok. Nagrodzone produkty nie mogą startować w kolejnej
edycji plebiscytu. Takie prawo przysługuje im dopiero po dwóch latach. Dzięki tej zasadzie Nagroda przedstawia
konsumentom nowe produkty.
Kapituła Nagrody „Złoty OTIS 2003” postanowiła przyznać Nagrody Honorowe partnerom
pierwszej edycji Nagrody Zaufania: tygodnikowi „Teleprogram”, producentom programu – „Twój Lekarz”
Telewizji Polsat.
Autorem projektu statuetki Złotego OTISA jest znany artysta, Włodzimierz Pytkowski.

ZŁOTY OTIS 2004
„POMÓŻ, BO MOŻESZ.
ZRÓBMY TO WSPÓLNIE”

W

2005 roku Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2004” zostały wręczone po raz drugi.
Uroczystość odbyła się w budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Statuetki wręczali:
Jacek Węgrzyk (prezes PASMI), Bogdan Lang (wiceprezes PASMI) oraz członkowie Kapituły.
Wartość Nagród Zaufania jest wynikiem wspólnego działania ponad 100 firm farmaceutycznych
i tysięcy konsumentów zgłaszających swoje opinie. Do wspólnego działania włączyły się media – to dzięki nim
miliony Polaków mogły zapoznać się z blisko 180 nominowanymi do Nagrody produktami. Ta wielka solidarna
praca trwała 10 miesięcy.
Po części prezentującej laureatów nagród konsumenckich zostały przedstawione przedsięwzięcia, które miały
służyć pacjentom (kobietom po mastektomii i niesłyszącej dziewczynce) i lekarzom (@Pogotowie Lekarskie).
W czasie uroczystości odbyła się licytacja rzeźby Włodzimierza Pytkowskiego „Wenus Amazonek”. Uzyskane
fundusze zostały podzielone i przekazane na rozpoczęcie budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Klubu
Kobiet po Mastektomii „Amazonki” oraz na implant słuchowy dla Julki Sałgut.
Po raz pierwszy Kapituła Nagrody przyznała Honorowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2004” osobom
i organizacjom za pracę na rzecz pacjentów. Wyróżniony został Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
Warszawa-Centrum. Statuetki otrzymali także: profesor Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
Światowe Centrum Słuchu) oraz przedstawiciel Fundacji Polsat.
W kategorii „Media i Zdrowie” kapituła doceniła pracę dziennikarzy oraz programy telewizyjne. Statuetki
odebrali: Dariusz Dewille („Polsat Zdrowie i Uroda”), Tomasz Wróblewski (redaktor naczelny „Newsweek
Polska”), Artur Wolski (Polskie Radio) oraz twórcy programów „Twój lekarz” (Telewizja Polsat) i „Recept
Jedynki” (TVP 1).

ZŁOTY OTIS 2006
W DUCHU JERZEGO GIEDROYCIA

C

eremonia wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS” odbyła się w Podchorążówce
w Łazienkach Królewskich. Galę uświetnił recital chopinowski w wykonaniu
Janusza Olejniczaka. Konsumenci wybierali Laureatów Nagrody spośród 250
nominowanych preparatów. Oddali około 40 tysięcy głosów za pośrednictwem
kart do głosowania, SMS-ów oraz portalu www.nazdrowie.tv.
Kapituła Nagrody Zaufania przyznała wyróżnienia w nowej kategorii: „Program finansowy
dla zdrowia”. Pierwsze wyróżnienie – za produkt ułatwiający pacjentom korzystanie
z prywatnej opieki medycznej otrzymało Ubezpieczenie Compensa Zdrowie (Towarzystwo
Ubezpieczeń Compensa S.A.); drugie – za umożliwienie szybszego rozwoju prywatnych
klinik, praktyk medycznych oraz aptek – MultiBank, twórca MultiKonta Business Medicus.
Po raz pierwszy wręczono Nagrodę Zaufania w kategorii „Społeczny program
profilaktyczny”. Kapituła wyróżniła program „Zdrowe Biuro” fińskiej firmy Martela propagujący
prozdrowotne zachowania w miejscu pracy.
Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej „Kultury”, zawsze wiele uwagi poświęcał Ukrainie
i wschodnim sąsiadom Polski. Przekonywał, że ważne są nie tylko kontakty polityków, ale
przede wszystkim zwykłych ludzi. Uważał, że należy się poznawać, by wspólnie tworzyć,
a nie zamykać się w kręgach historycznych rozpamiętywań. Poglądy te były bliskie również
Kapitule, która pierwszą Międzynarodową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2006” przyznała
Stowarzyszeniu Chirurgów Dziecięcych Ukrainy. Dzięki pomocy firm: Heel Polska, Medim
i Schwarzpharma refundowano pierwszy specjalistyczny endoskop dla dziecięcego szpitala na
Ukrainie.

ZŁOTY OTIS 2007
„DZIEŁA WIELKIE DUCHEM”

U

roczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego odbyło się 19 kwietnia przy warszawskim
Centrum Onkologii. Jego budowę, dzięki wsparciu m.in. Kapituły Nagrody Zaufania (licytacja
rzeźby Wenus podczas ceremonii wręczania Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2005”), zainicjowało
Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum. Goście mogli dołożyć swoją cegiełkę na niezbędne
wyposażenie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki”. W tym celu
odbyła się aukcja obrazów malowanych przez osoby chore na schizofrenię, podopiecznych krakowskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. W uznaniu dla zasług tego wyjątkowego
ruchu społecznego, Kapituła Nagrody Zaufania postanowiła już po raz drugi przyznać Stowarzyszeniu „Amazonki”
Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2007”.
Międzynarodową Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2007” otrzymała Fundacja Bethel, która
współpracuje z polskimi psychiatrami od 1987 roku, realizując programy propagujące pozaszpitalną terapię
środowiskową dla osób chorych psychicznie. W Polsce w ramach takiego programu stworzono miejsca pracy dla
pacjentów w krakowskim Pensjonacie „U Pana Cogito” oraz 100-łóżkowy oddział psychiatryczny w Szpitalu
Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. Drugą Międzynarodową Nagrodę Zaufania otrzymała
organizacja Manche-Sud – Pologne, założona przez dr. Luisa Giovanoniego, która od 1982 roku wysłała do
Polski siedem konwojów z pomocą charytatywną dla mieszkańców okolic Płocka.
Firmy farmaceutyczne bardzo sobie cenią znalezienie się w gronie laureatów: – Nagroda Zaufania „Złoty
OTIS” ma dla nas ogromną wartość, ponieważ jest autentycznym głosem naszych klientów zadowolonych
z produktu i poziomu oferowanych przez nas usług. Jest to jak najbardziej uprawnione potwierdzenie słuszności
naszych założeń, doboru produktu i strategii marketingowej, a także ostateczna ocena pracy całego naszego
zespołu. A przecież zadowolenie naszych pacjentów jest dla nas celem nadrzędnym – mówił dr Rafał Walas,
dyrektor Działu Diabetologii Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
W kategorii „Media i Zdrowie” wyróżniono Pawła Walewskiego (tygodnik „Polityka”) oraz telewizję Polsat.
– Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” postawiła sobie za cel realizację misji społecznej. Dzięki wsparciu
osób prywatnych, firm i instytucji, możemy tworzyć – jak to nazwałem – Dzieła Wielkie Duchem. Pięknym
przykładem takiego działania jest otwarcie w tym roku Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Instytucie Onkologii
w Warszawie – mówił Paweł Kruś, pomysłodawca i główny organizator Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.

ZŁOTY OTIS 2008
PIĘCIOLECIE

K

olejna edycja Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” była nie tylko okazją do
przypomnienia Laureatów poprzednich edycji, ale także do kolejnej inicjatywy
społecznej, tym razem na rzecz Fundacji „Akogo?” oraz Stowarzyszenia
„Niebieski Parasol”. W czasie uroczystości odbyła się aukcja przedwojennego
budzika. Fundusze z licytacji zasiliły konta Fundacji „A kogo?” oraz Stowarzyszenia
„Niebieski Parasol”. Z okazji jubileuszu wręczono pamiątkowe medale Pięciolecia
Laureatom poprzednich edycji. Członkowie Kapituły w uznaniu za swoją pracę zostali
wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami.
Kapituła Nagrody postanowiła pomóc Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” w budowie
kliniki „Budzik” dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Kamień węgielny wmurowano
26 listopada 2007 roku.
– Obecnie ratuje się życie, a po trzech miesiącach stawia się na dziecku krzyżyk.
To po co było to życie ratować? W stanie śpiączki po niedotlenieniu mózgu pierwsza
poważniejsza infekcja kończy się śmiercią. W szpitalu proponują hospicja, które są
miejscem do godnego umierania, a nie ratowania – mówiła Ewa Błaszczyk.
Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” organizuje pierwsze w Polsce szkoły dla
opiekunów medycznych. Kapituła wsparła ją w adaptacji budynku w Karolewie. Miała
to być pierwsza tego typu placówka edukacyjna w Polsce.
W kategorii „Media i Zdrowie” statuetkę otrzymała Dorota Romanowska
(„Newsweek”).

ZŁOTY OTIS 2009
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Z

inicjatywy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2009” i prof. Bolesława Rutkowskiego,
Krajowego Konsultanta ds. Nefrologii, została zorganizowana akcja „Uwaga nerki!”.
W jej ramach rozdano 4 tys. zaproszeń na bezpłatne badania na obecność kreatyniny
we krwi oraz określenie wskaźnika eGFR. Badania te pozwalają wykryć chorobę nerek
we wczesnym stadium. Akcja była kontynuowana w 2010 roku i stała się największym badaniem
przesiewowym w historii polskiej nefrologii. Dzięki niej upowszechnił się wskaźnik eGFR w 99,9
proc. polskich laboratoriach (na początku akcji korzystało z niego tylko około 40 proc.).
– Przewlekła choroba nerek (PChN), jak wykazały badania prowadzone w różnych regionach
świata, występuje bardzo często i dotyczy 6-15 proc. populacji w różnych krajach. Oznacza to,
iż na całym świecie choroba ta dotyczy około 600 mln osób, a w Polsce odpowiednio ponad
4 mln obywateli. Jest to zatem istotny problem z punktu widzenia epidemiologicznego oraz
zagrożenia rozwojem schyłkowej niewydolności nerek – wyjaśniał prof. Bolesław Rutkowski, krajowy
konsultant w dziedzinie nefrologii, który otrzymał Honorową Nagrodę Zaufania.
Profesor Aleksander Mrochek z mińskiego Krajowego Centrum Naukowo-Klinicznego „Kardiologia”
został laureatem Honorowej Międzynarodowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2009” w uznaniu
za wysiłek, jaki wkłada, by przeprowadzić pierwszy na Białorusi zabieg przeszczepu serca. Dwaj
lekarze specjaliści przyjechali na dwutygodniowe szkolenie do Polski, które odbyły się w Instytucie
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego Poltransplant.
W kategorii „Media i zdrowie” nagrodzono Sławomira Zagórskiego („Gazeta Wyborcza”) oraz
programy „Pora na doktora” i „Między mamami” emitowane w TVP1.
W kategorii „Program Edukacyjny Dla Zdrowia” został nagrodzony Program „Bezpieczna Energia”
firmy RWE Polska S.A.

ZŁOTY OTIS 2010
W OBRONIE DZIECI

U

roczystość była połączona z przekazaniem listu do minister zdrowia Ewy Kopacz
podpisanego przez ponad 20 tys. osób (za pośrednictwem wortalu nazdrowie.pl).
Ten dokument miał na celu wpisanie chorób nerwowo-mięśniowych (rdzeniowego zaniku
mięśni i dystrofii mięśniowej Duchenne’a) do ministerialnego wykazu chorób przewlekłych,
aby umożliwić refundację rehabilitacji chorych dzieci.
– Podstawową metodą leczenia jest rehabilitacja, która utrzymuje mięśnie w dobrym stanie.
Jeśli choroba wejdzie w zaawansowaną, ostrą fazę, konieczne jest wspomaganie oddychania
i odżywiania, co przedłuża pacjentowi życie – mówiła dr Anna Kostera-Pruszczyk z Katedry
i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Choroby nerwowo-mięśniowe nie
są w Polsce uznawane za przewlekłe. Z tego powodu pacjenci nie mają zapewnionej systematycznej
refundowanej rehabilitacji. Problem ten dostrzegła Kapituła i Honorową Nagrodą Zaufania wsparła
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych.
Międzynarodowe Nagrody Zaufania otrzymały: Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Fundacja
Chantal Biya i Fundacja Synergies Africaines contre le SIDA et les soffrances oraz siostra Józefina
Grabowska. Organizacje niosą pomoc humanitarną mieszkańcom krajów afrykańskich i działają na rzecz
służby zdrowia w Kamerunie. Siostra Józefina od wielu lat prowadzi tam przychodnię katolicką.
W kategorii „Media i zdrowie” nagrody zdobyły: Beata Prasałek („Poradnik Domowy”) oraz
Ewa Podolska (Radio TOK FM).

ZŁOTY OTIS 2011
„NIE MAM HCV!”
9-13 maja 2011

WOLNI
OD HCV!

HCV to wirus wywołujący przewlekłe zapalenie wątroby typu C. Zakażenie
wirusem może doprowadzić do marskości wątroby, a nawet do śmierci.
W Polsce ponad 700 000 osób nie wie, że jest zakażonych HCV.

SPOŁECZNA AKCJA PROFILAKTYCZNA „NIE MAM HCV!”
W TEJ PLACÓWCE 9-13 MAJA 2011 r.
BEZPŁATNIE WYKONASZ
BADANIA KRWI NA OBECNOŚĆ
PRZECIWCIAŁ ANTY-HCV
Partnerzy Akcji

P

odczas ceremonii wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2011” Kapituła
Nagrody, wraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), ogłosiły
rozpoczęcie społecznej akcji profilaktycznej „Nie mam HCV!”. W 30 miastach
w Polsce zostały przeprowadzone bezpłatne badania, mające na celu wykrycie
obecności wirusa HCV powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Celem
akcji było społeczne wsparcie Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV „Stop!
HCV”. Pulę 4 tys. badań pacjenci wykorzystali w ciągu 20 minut od rozpoczęcia akcji.
Uratowaliśmy życie 23 osobom, które nie wiedziały, że są zarażone.
– Jesteśmy przygotowani do bezpłatnego przebadania 4 tysięcy osób, w ramach
akcji „Nie mam HCV!”. Ci, u których pojawi się podejrzenie zakażenia wirusem,
zostaną skierowani imiennie do lekarzy specjalistów. Odczynniki do przeprowadzenia
badań udostępniły nam firmy Roche Polska, Abbott Poland i Johnson&Johnson Poland
– powiedziała dr Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Kapituła wyróżniła Bogdana Gajewskiego i Polskie Stowarzyszenie Chorych na
Hemofilię za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w podniesienie standardów leczenia
hemofilii w Polsce. Dzięki podejmowanym inicjatywom, stowarzyszeniu udało się zmienić
standard leczenia hemofilii w Polsce, m.in. doprowadzić do stworzenia Narodowego
Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011 oraz wdrożenia przez Ministerstwo
Zdrowia programu profilaktycznego dla dzieci chorych na hemofilię.
Honorową Nagrodę Zaufania otrzymała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
(KIDL). Dzięki zaangażowaniu KIDL przeprowadzono blisko 4,3 tys. dodatkowych
badań w kierunku przewlekłej choroby nerek. Badania zostały przeprowadzone w latach
2009-2010, w ramach społecznej akcji profilaktycznej „Uwaga nerki!”.
Laureatami Międzynarodowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2011” były gruzińskie
Amazonki: dr Nargizi Lebanidze i Tina Beruchashvili oraz prof. Rema Gvamichava
– dyrektor generalny Narodowego Centrum Screeningu Onkologicznego w Gruzji.

Nagroda była wyrazem uznania dla ich działań
propagujących i rozwijających profilaktykę raka
piersi i nowotworów szyjki macicy.
13 kwietnia 2011 r., dzień przed ceremonią
wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2011”
polskie i gruzińskie Amazonki, w obecności
Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
i Pierwszej Damy Gruzji, podpisały porozumienie
o współpracy, przewidujące m.in. wzajemne
wsparcie w organizacji akcji profilaktycznych
i szkoleń.
W
kategorii
„Program
Profilaktyki
Zdrowotnej” kapituła nagrodziła inicjatywę
„Razem zadbajmy o zdrowie” firmy Jeronimo
Martins Dystrybucja (JMD). W ramach tego
programu firma zachęca pracowników swoich
sklepów do bezpłatnych badań, prowadząc
jednocześnie akcję edukacyjną skierowaną do
klientów.
– Mamy ambicję być najlepszym pracodawcą
w każdym wymiarze. Ponieważ zdrowie
jest kluczową wartością dla każdego, troska
o zdrowie naszych pracowników jest priorytetem
dla JMD. (...) Z dzisiejszej perspektywy widać,
że program „Razem zadbajmy o zdrowie” jest nie
tylko ceniony przez jego adresatów, ale przynosi
konkretne efekty – mówiła Anna Sierpińska,
Dyrektor Personalny w JMD.
– Wierzymy, że Nagroda Zaufania „Złoty
OTIS” wzmocni znacząco zainteresowanie
badaniami
wśród
pracowników
JMD
– przekonywał Paweł Kruś, przewodniczący
Kapituły.
Laureatkami w kategorii „Media i Zdrowie”
zostały: Katarzyna Pinkosz (miesięcznik „Mamo,
to ja”) i Monika Zalewska (Telewizja Polsat).

ZŁOTY OTIS 2012
„CUKRZYCA.
WYGRAJMY RAZEM!”
POLSKA ͳ UKRAINA
SPOBECZNA
AKCJA
PROFILAKTYCZNA

Cukrzyca.
WYGRAJMY
RAZEM!

Ponad dwa miliony ludzi w Polsce i na Ukrainie nie wie,
Ǐe ma cukrzycħ. Ich Ǐyciu grozi niebezpieczeŷstwo.

Od 20 kwietnia 2012
zapraszamy na BEZPBATNE BADANIA
poziomu hemoglobiny glikowanej w:
WARSZAWIE, BYTOMIU, TARNOBRZEGU, JELENIEJ GÓRZE, ZIELONEJ GÓRZE,
POZNANIU, BIABEJ PODLASKIEJ, OLSZTYNIE, BYDGOSZCZY, KOBOBRZEGU
KOBOBRZEGU..

Informacje szczegóųowe: www.nazdrowie.pl, www.goldenotis.com
Partnerzy Akcji
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N

agroda Zaufania „Złoty OTIS” po raz pierwszy w swojej dziewięcioletniej
historii zagościła na Ukrainie. 30 marca w Kijowie odbyła się ceremonia
wręczenia Honorowych Nagród Zaufania ukraińskim laureatom.
Uroczystości towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa
„Cukrzyca – międzynarodowy problem cywilizacyjny”. Zapowiedziano także polskoukraińską społeczną akcję badań profilaktycznych „Cukrzyca. Wygrajmy razem!”. Bezpłatne
badania przesiewowe pod kątem cukrzycy odbyły się dzięki uprzejmości firm Bayer Sp.
z o.o. oraz Synevo Ukraine. Po raz pierwszy w historii medycyny użyliśmy testów HbA1c
na tak dużą skalę (5 tys. osób w obydwu krajach). U 600 osób, które nie wiedziały,
że są chore, wykryto cukrzycę.
Prof. Władysław Grzeszczak, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Nefrologii i Diabetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, otrzymał
Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2012” za wkład w leczenie cukrzycy
w Polsce. – Cukrzyca nieleczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych
przyczyn (bezpośrednich lub pośrednich) inwalidztwa oraz przedwczesnych zgonów
– mówił prof. Grzeszczak.
Honorową Nagrodę Zaufania otrzymał Jerzy Konik za organizację ukraińskiej akcji
„Serce dla serca” zainspirowanej ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” postanowiła uhonorować program
„Perio-Kardio” i jego koordynatorów: prof. Renatę Górską – krajowego konsultanta
ds. periodontologii oraz prof. Grzegorza Opolskiego – krajowego konsultanta ds.
kardiologii. Program „Perio-Kardio” to badania naukowe, które mają wykazać związek
chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi. – W świetle współczesnych
badań nie ma wątpliwości, że stan zdrowia jamy ustnej wpływa na ogólny stan zdrowia.

Okazuje się, że ryzyko wystąpienia chorób serca u osób, które mają
choroby przyzębia, jest od 25 do 70 proc. wyższe (zwłaszcza
u mężczyzn po 50. roku życia) – mówi prof. Renata Górska.
Laureatem Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2012” w kategorii
program profilaktyki zdrowotnej został również Szpital Specjalistyczny
PRO-FAMILIA w Rzeszowie. Chociaż placówka ta funkcjonowała
wówczas zaledwie rok, miała w położnictwie i neonatologii trzeci,
najwyższy w Polsce, stopień referencyjności. Szpital otrzymał też
certyfikat Centrum Monitoringu Jakości w Ochronie Zdrowia. W ramach
refundacji NFZ kobiety mogą być tutaj leczone bezpłatnie.
Przedstawiciele firm Berlin-Chemie/Menarini oraz Bayer Sp. z o.o.
otrzymali dyplomy za pomoc w organizacji konferencji naukowej
„Cukrzyca – międzynarodowy problem cywilizacyjny”, a także
udostępnienie nowoczesnych testów, dzięki którym w Polsce i na Ukrainie
przeprowadzone zostały pierwsze w historii badanie przesiewowe pod
kątem cukrzycy metodą HbA1c.
Po raz pierwszy zostały przyznane EkoNagrody dla najbardziej
wartościowych produktów i programów ekologicznych. Otrzymały je
firma INVEX za unikatowy suplement Silor + B oraz RWE Polska za
program ochrony środowiska w obiektach elektroenergetycznych.
Laureatkami w kategorii “Media i Zdrowie” zostały red. Jadwiga
Kamińska (prezes stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia)
oraz red. Małgorzata Wiśniewska (TVP 2).
W Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Cukrzyca
– międzynarodowy problem cywilizacyjny”. Wykłady wygłosili m.in.: prof.
Martin Füchtenbusch – dyrektor Centrum Diabetologicznego Marienplatz
w Monachium, prof. Alexey V. Zilov z Kliniki Endokrynologicznej
w Moskwie, prof. Vitaliy G. Majdannyk – główny pediatra Ukrainy,
prof. Bolesław Rutkowski – konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii
oraz prof. Grażyna M. Rydzewska – konsultant krajowy w dziedzinie
gastroenterologii. Poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: sytuacja chorych
na cukrzycę w Polsce i na Ukrainie, patogenetyczny związek między
cukrzycą a onkogenezą, znaczenie hemoglobiny glikowanej w diagnostyce
i leczeniu cukrzycy.

ZŁOTY OTIS 2013
„SPRAWDŹ CHOLESTEROL U DZIECKA!”

W

ysokie stężenie cholesterolu to coraz większy problem
cywilizacyjny. Dotyczy to także dzieci. Dlatego w tym
roku społeczna akcja badań profilaktycznych odbywa
się pod hasłem „Sprawdź cholesterol u dziecka!”.
– Badania stężenia cholesterolu mają na celu zidentyfikowanie dzieci
z grupy ryzyka zagrożone w przyszłości chorobami serca, które
w krajach wysoko uprzemysłowionych są obecnie najczęstszą przyczyną
przedwczesnych zgonów. Co drugi mężczyzna i co trzecia kobieta po
40. roku życia umiera właśnie z powodu chorób serca. Miażdżyca,
która prowadzi do zawałów serca, udarów i znacznie skraca życie,
rozwija się już u dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Pierwsze blaszki
miażdżycowe zaczynają odkładać się w drugim roku życia – wyjaśnia
prof. Bożena Werner, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii
i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego WUM.

Honorowi Laureaci – Złoty OTIS 2013
MIĘDZYNARODOWA
NAGRODA ZAUFANIA
• dr Eliah Friedwald
HONOROWA NAGRODA ZAUFANIA
W DZIEDZINIE MEDYCYNY

MEDIA I ZDROWIE
• Anna Jarosz („Zdrowie”)
• Wojciech Moskal („Gazeta Wyborcza”)
ORGANIZACJA SPOŁECZNA

• prof. Marian Szamatowicz

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– red. Jerzy Owsiak

HONOROWA NAGRODA ZAUFANIA
W DZIEDZINIE FARMACJI

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DLA ZDROWIA

•
•
•
•

• Volkswagen Poznań
• Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet

prof.
prof.
prof.
prof.

Janusz Pluta
Justyn Ochocki
Roman Kaliszan
Kazimierz Głowniak

Nagrody Jubileuszowe – Złoty OTIS 2013

MEDAL VIRIBUS UNITIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr Ewa Chlebus
prof. Renata Górska
prezes Elżbieta Kozik
prof. Grażyna Rydzewska
prof. Bożena Werner
dyr. Agnieszka Sora
dr n. med. Paweł Dobrzyński
prof. Edward Franek
prof. Paweł Kamiński
dr n. med. Piotr Kropidłowski
prof. Maciej Małecki
prof. Aleksander P. Mazurek
prof. Piotr Pruszczyk
prof. Stanisław Radowicki
prof. Bolesław Rutkowski
prof. Henryk Skarżyński
prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

NAGRODY ZAUFANIA
DZIESIĘCIOLECIA 2003-2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AA THERAPY – Oceanic
BODYMAX – Axellus
MÖLLER’S – Axellus
ENGYSTOL – Heel Polska
EUPHORBIUM S – Heel Polska
MELATONINA LEK-AM
– Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
DIOSMINEX
– Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
Linia Specjalistycznych
Preparatów CUTISHELP – DermaProfil
SINUPRET – Bionorica Polska
COLON C – A-Z Medica
ACARD – Polfa Warszawa
TRILAC – Krotex-Poland
ESPUMISAN
– Berlin-Chemie/Menarini Polska

MEDAL SEMPER IDEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Bożenna Gutkowska
Irena Rej
Krzysztof Czerwiecki
Hubert Kieler
dr Grzegorz Kucharewicz
Bogdan Lang
Jerzy A. Mahorowski
Grzegorz Ornowski
dr Jarosław Pinkas
dr Elżbieta Puacz
min. Radosław Sikorski
Dorota i Wojciech Soszyńscy
Krzysztof Stanowski
Edward Szybowski
dr Rafał Walas
Jacek Węgrzyk
dr Andrzej Włodarczyk
Andrzej Wróbel

Produkty wyróżnione przez konsumentów
DERMOKOSMETYKI DO CIAŁA

ŚRODKI HIGIENICZNE

• Oillan Forte
Oceanic

• TENA® Slip
SCA Hygiene

LEKI PRZECIWBÓLOWE
DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

PREPARATY PRZECIW ŻYLAKOM

• Traumon® Seria
Meda Pharmaceuticals

• Diosminex Szybka Ulga Dla Nóg
Promotor Valeant Polska
PREPARATY PRZECIWTRĄDZIKOWE

LEKI ANTYALERGICZNE
• Allergodil Seria
Meda Pharmaceuticals
®

• ACNAID® Point Gel 30 mg
DermaProfil®
PREPARATY IMMUNOSTYMULUJĄCE

PREPARATY WSPOMAGAJĄCE ODCHUDZANIE
• Dieta Light
Axellus

• Tran w kapsułkach
S.P.R.P. Gal L.P.M.Ł. Marek S.J.
PRODUKTY PIELĘGNACYJNE DO WŁOSÓW

PREPARATY NA SCHORZENIA
UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
• Apo-URO PLUS
Apotex Inc.
DERMOKOSMETYKI DO TWARZY
• Linia tołpa : dermo face, sebio
Torf Corporation – Fabryka Leków
®

• Revalid® Seria
Ewopharma AG
PREPARATY STOSOWANE
W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB SERCA
• Gold Krill™
Olimp Laboratories

Nagrodami Zaufania Złoty OTIS 2013
PREPARATY NA REUMATYZM
I ZWYRODNIENIE CHRZĄSTKI STAWOWEJ
• Flexagen
Olimp Laboratories
®

PREPARATY PRZECIW HEMOROIDOM
• Procto-Glyvenol®
Recordati Polska
LEKI PRZECIWBÓLOWE DO STOSOWANIA DOUSTNEGO

PREPARATY NA SCHORZENIA OCZU
• Apo-Lutea
Apotex Inc.

• MIG®
Berlin-Chemie/Menarini Polska
PREPARATY NA KATAR I NAWILŻAJĄCE SLUZÓWKĘ

PREPARATY PRZECIW WSZAWICY
• Linicin
Meda Pharmaceuticals
®

• QUIXX®
Berlin-Chemie/Menarini Polska
PREPARATY MINERALNE

PREPARATY NA ZAPARCIA
• Moxalole
Meda Pharmaceuticals
®

• Aspargin®
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm®
DEBIUT ROKU

PREPARATY NA LECZENIE BLIZN
• Dermatix®
Meda Pharmaceuticals
PREPARATY WSPOMAGAJĄCE GOJENIE RAN
• Solcoseryl®
Meda Pharmaceuticals

• Seria Kosmetyków Brzozowych
Sylveco
• Diosminex Szybka Ulga Dla Nóg
Promotor Valeant Polska
• Apo-Lutea
Apotex Inc.

Prof. Zbigniew Chłap i siostra Józefina Grabowska
– laureaci Międzynarodowej Nagrody Zaufania 2010

Projekt graficzny, skład, łamanie, druk:
Media TV Plus Sp. z o.o.
ul. Jaracza 2
00-378 Warszawa
tel. (22) 626 88 68-70 wew. 17
fax (22) 622 98 34
www.nazdrowie.pl

Budująca Nagroda
W 2007 roku otworzyliśmy Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Zostało zbudowane z inicjatywy i przy udziale laureatów Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przez warszawskie Amazonki.
Każdego roku zbieramy fundusze na kolejny program dla polskich pacjentów wskazany przez kapitułę Nagrody.

Elżbieta Kozik (Stowarzyszenie Amazonek), Paweł Kruś
i Wojciech Malajkat prowadzą licytację na rzecz budowy
pierwszej Szkoły Opiekunek Medycznych

dr Elżbieta Puacz i prof. Rema Gvamichava laureaci
Nagród Zaufania Złoty OTIS 2011

NAGRODA
ZAUFANIA
ZŁOTY OTIS
2003-2013

