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Warszawa, 15.04.2014

"HEROSI OCHRONY ZDROWIA"
Prof. dr hab. Lidii B. Brydak
laureatką Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia 2014
25 kwietnia 2014r, podczas uroczystej gali, wręczono już po raz ósmy nagrody
Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia. Kryształowe statuetki Liderów są
uhonorowaniem dla osób, placówek medycznych oraz instytucji o najwyższych
zasługach dla rynku ochrony zdrowia oraz pacjentów.
Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym
Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny jest laureatką specjalnego
wyróżnienia za badania naukowe nad wirusem grypy.

„Nagrodę traktuję jako wyraz docenienia mojej ponad
45-letniej działalności zawodowej i popularyzatorskiej
na rzecz zdrowia publicznego. Stanowi dla mnie źródło
dużej satysfakcji zawodowej, szczególnie jest dla mnie
cenna, gdyż nie jestem lekarzem. Nie ukrywam także,
że wzbudza moje emocje i czuję się jak sportowiec
uwieńczony wawrzynem.” – podkreśla Pani Prof. Lidia
Brydak

Organizatorem Konkursu Liderów Ochrony
Zdrowia jest czasopismo Ogólnopolski System
Ochrony Zdrowia. Główną ideą konkursu jest
poszukiwanie oraz wyróżnianie wartościowych
inicjatyw i postaw w ochronie zdrowia. Miarą
sukcesów Liderów jest ich zaangażowanie dla
dobra chorego oraz wkład w rozwój standardów
opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym oraz
ogólnopolskim. Nagrody Liderów wręczane są od
2006 roku.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona
zdrowia ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy,
prace naukowo-badawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i
jego uwarunkowań, a także prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia.
NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką zapobiegania chorobom zakaźnym i
niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym laboratorium
BSL-3 oraz 9 laboratoriów diagnostycznych, akredytowanych przez PCA. Instytut kształci specjalistów
w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty Higieniczne,
dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków sanitarnych
i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu
rzetelną wiedzą na temat szczepień (szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju
(Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat).

