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Dnia 24.06.2016 r. w budynku Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie odbył się fi nał ogólnopolskiego 
konkursu „Healthcare Catalyst Challenge”. Do fi nału za-
kwalifi kowały się trzy najlepsze drużyny z kraju. W gro-
nie tym znalazła się drużyna Exchange Health, w której 
skład weszły studentki z Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (kierunek: zdro-
wie publiczne, specjalność: organizacja i zarządzanie 
w ochronie zdrowia): Aleksandra Białek, Sylwia Drze-
wiecka, Beata Piguła, oraz studenci z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie: Ni-
kodem Targosz i Katarzyna Dawiec. Cała drużyna to 
studenci oraz absolwenci zdrowia publicznego, która 
powstała z połączonych sił z Poznania i Krakowa. 

Głównym organizatorem konkursu „Healthcare Ca-
talyst Challenge” byli alumni Fundacji im. Lesława Pagi, 
projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia”. Partnerami hono-
rowymi konkursu byli: Górnośląskie Centrum Medyczne 
im. prof. Leszka Gieca (Szpital w Ochojcu), Fundacja im. 
Lesława Pagi oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

„Healthcare Catalyst Challenge” to pierwszy projekt 
poświęcony ekonomice zdrowia, w całości zajmujący się 
rolą sektora healthcare w gospodarce oraz jego udziałem 
w rynku kapitałowym. Polega na realnym, interaktywnym 
doświadczeniu zarządzania strategicznego placówką me-
dyczną i jest metodą poznania runku menedżersko-giełdo-
wego. To konkurs skierowany dla studentów i absolwen-
tów do 26. roku życia, którzy swoją karierę wiążą z rynkiem 
medycznym i kapitałowym. W przyszłości zasilą specja-
listyczne kadry zarządzające placówkami medycznymi 
i staną się specjalistami obszaru healthcare.

Pierwszy etap konkursu realizowany był poprzez in-
ternetową platformę edukacyjną. Uczestnicy, po zalogo-
waniu się do konta na platformie (www.hhchallenge.pl), 
będącego wirtualnym odwzorowaniem placówki ochro-
ny zdrowia, mogli podejmować decyzje zarządcze. 

Właściwe rozwiązanie zadań konkursowych miało od-
zwierciedlać poprawny proces strategiczno-decyzyjny 
i umożliwić rozwój zarządzanej placówki medycznej, 
która początkowo znajdowała się w złej kondycji fi -
nansowej. Celem było zapewnienie podmiotowi me-
dycznemu płynności fi nansowej i doprowadzenie do 
przekształcenia w spółkę akcyjną oraz do rozszerzenia 
działalności. 

W części fi nałowej wyłonione z pierwszego etapu 
trzy drużyny musiały wykonać trzy zadania. Finaliści mu-
sieli zmierzyć się z pracą pod presją czasu i wykazać 
się umiejętnością pracy w grupie, a także ekonomicznym 
podejściem przy ograniczonych zasobach fi nansowych. 
Spośród wielu opcji strategicznych należało wybrać naj-
lepsze rozwiązanie dla szpitala. Po przedyskutowaniu 
w grupie swojego pomysłu konieczne było przekonanie 
do swoich racji pozostałych uczestników, którzy wcielili 
się w rolę zarządu. Wszyscy członkowie grup byli bacz-
nie obserwowani przez kapitułę konkursu, przez cały 
czas trwania fi nału. Oceniane były m.in. umiejętność 
pracy w grupie, umiejętność pracy pod presją czasu, 
kreatywność, ocena ryzyka fi nansowego, a także wie-
dza merytoryczna i znajomość prawa. Dzięki konkursowi 
uczestnicy mieli możliwość zestawienia wiedzy nabytej 
podczas studiów z praktyką zarządzania.

Ostatecznie po wykonaniu wszystkich fi nałowych 
zadań drużyna Exchange Health połączonych sił stu-
dentów zdrowia publicznego z Poznania i Krakowa zo-
stała zwycięzcą I Ogólnopolskiego Konkursu „Healthcare 
Catalyst Challenge”.

Nagrodami w konkursie były nagranie oraz publika-
cja artykułu na portalu medycznym www.medexpress.
pl, skrócona rekrutacja do II etapu IV edycji prestiżowe-
go programu „Liderzy Ochrony Zdrowia” oraz nagrody 
rzeczowe. Dla zwycięzców został przewidziany również 
staż w fi rmie zajmującej się m.in. badaniami klinicznymi. 
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Finałowe drużyny przed rozpoczęciem konkursu wzięły 
udział w warsztatach biznesowych, co także było na-
grodą w konkursie. 

Jest to olbrzymie wyróżnienie dla studentek na-
szego Uniwersytetu: Oli Białek, Sylwii Drzewieckiej 
i Beaty Piguły, którego podstawę stanowią ich wiedza, 

umiejętności i ogromne zaangażowanie. Pisząc te sło-
wa, laureatki konkursu są już absolwentkami studiów 
pierwszego stopnia, gdyż pod koniec czerwca przystą-
piły do egzaminu dyplomowego, który zdały z wynikiem 
bardzo dobrym.

SERDECZNE GRATULACJE I ŻYCZENIA DALSZYCH SUKCESÓW!!!
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