Agenda XVII Forum Rynku Zdrowia
18-19 października 2021 r., Warszawa

18 października
8.30-9.00 rejestracja gości
9.00-11.30
Sesja inauguracyjna. Między falami epidemii – przegląd rządowych i ministerialnych strategii rozwoju systemu ochrony
zdrowia w Polsce
11.30-12.00 przerwa
12.00-13.30
Wybrane zmiany i decyzje w
polskiej opiece zdrowotnej od
ubiegłorocznego Forum Rynku
Zdrowia

Optymalizacja dostępności szczepień
w Polsce

Onkologia – sieć problemów do
rozwiązania

13.30-14.00 przerwa
14.00-15.30
Szpitale w Polsce – cz. I. Czym
zakończy się kolejna rewolucja?

e-Zdrowie w Polsce 2021

Onkologia – wybrane zagadnienia
terapeutyczne

15.30-16.00 przerwa
16.00-17.15
Szpitale w Polsce – cz. II.
Katalog problemów do
rozwiązania

Choroby rzadkie

Hematoonkologia

17.15-19.15 przerwa techniczna
19.30-23.00 Gala Wręczenia wyróżnień Portrety Polskiej Medycyny
sala Grand Ballroom (ABCDE)
19 października
8.30-9.00 rejestracja gości
9.00-10.30
Przemysł farmaceutyczny w
Polsce

Cyfrowa transformacja medycyny w
praktyce

Oblicza bezpieczeństwa lekowego
kraju

10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30
Bezpieczne i skuteczne leczenie
na odległość, czyli jakie?

Dostępność świadczeń opieki
zdrowotnej – czy chodzi tylko o
finansowanie?

12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30
Miejsce Polski na mapie
innowacyjnych technologii
medycznych

Podstawowa opieka zdrowotna – o
zmianach zapowiadanych i
wdrażanych

14.30-15.00 przerwa
15.00-16.30
Czy polski system ochrony
zdrowia jest domem dla
wszystkich zawodów
medycznych?

Profilaktyka chorób i ich
czynników ryzyka

Opieka nad pacjentem z HIV/AIDS w
Polsce

Po pierwsze demografia –
polityki zdrowotna i społeczna
muszą grać do jednej bramki

Neurologia w Polsce ma swoją
strategię
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Sesja inauguracyjna. Między falami epidemii – przegląd rządowych i ministerialnych strategii rozwoju
systemu ochrony zdrowia w Polsce
18 października 2021 r., godz. 9.00-11.30
• Programów nie brakuje. Jak wygląda ich realizacja?
• Polski Ład – omówienie proponowanych i wdrażanych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej
• Ochrona zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy
• Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z
perspektywą do 2030 roku
• Plan Odbudowy Zdrowia Polaków – czy poprawia wskaźniki epidemiologiczne w Polsce?
• Planowane zmiany w ochronie zdrowia z perspektywy wybranych branż funkcjonujących na rynku
medycznym
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
o
Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor,
Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada
Narodowego Funduszu Zdrowia
o
Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych
POLMED
o
Krzysztof Kopeć, prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
o
Tomasz Latos, poseł na Sejm RP, przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia
o
Zofia Małas, prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
o
Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia
o
Prof. Andrzej Matyja, prezes, Naczelna Rada Lekarska
o
Adam Niedzielski, minister zdrowia

Wybrane zmiany i decyzje w polskiej opiece zdrowotnej od ubiegłorocznego Forum Rynku Zdrowia
18 października 2021 r., godz. 12.00-13.30
• Strategia walki z pandemią COVID-19 – jaki jest jej polski model?
• Ustawa dotycząca sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowa –
współczynniki niezgody
• Tzw. ustawa 7 procent – o jakich pieniądzach na ochronę zdrowia mówimy?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
o
Waldemar Kraska, sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
o
Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
Optymalizacja dostępności szczepień w Polsce
18 października 2021 r., godz. 12.00-13.30
• Poszerzanie dostępu do szczepień obowiązkowych – jak osiągnąć ten cel?
• Program Szczepień Ochronnych 2021 i perspektywa roku 2022
• Modele finansowania szczepień ze środków publicznych – przegląd rozwiązań
• Organizacja systemu szczepień powszechnych – bezcenne wnioski pandemii COVID-19
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Prof. Marcin Czech, prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019
o
Dr Marcin Witkowski, manager, EY
Film: Jakub Szulc, ekspert sektora ochrony
Moderacja:
o
Krzysztof Łanda, prezes, MedInvest Scanner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach
2015-2017
Onkologia – sieć problemów do rozwiązania
18 października 2021 r., godz. 12.00-13.30
• Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce
• Krajowe wskaźniki dotyczące efektów leczenia wybranych chorób nowotworowych na tle Europy
• Krajowa Sieć Onkologiczna – kiedy i jakie cele ma osiągnąć
• Profilaktyka chorób nowotworowych w Polsce – wciąż mamy wiele do zrobienia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Dr hab. Joanna Didkowska, kierownik, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów i
Krajowego Rejestru Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
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o
o
o

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Prof. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Dr Janusz Meder, prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik,
Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie

Szpitale w Polsce – cz. I. Czym zakończy się kolejna rewolucja?
18 października 2021 r., godz. 14.00-15.30
• Główne założenia planowanej reformy szpitalnictwa w Polsce
• Kryteria przeprowadzania podziału szpitali na kategorie A, B, C, D
• Zadania Agencji Rozwoju Szpitali – nowa instytucja pomoże rozwiązywać stare problemy?
• Akredytacja i autoryzacja szpitali w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie
pacjenta
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Jarosław Fedorowski, prezes, Polska Federacja Szpitali
o
Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Rafał Kozielewski, radca prawny, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania ryzykiem klinicznym, Supra
Brokers SA
o
Marcin Kuta, dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
o
Piotr Pobrotyn, ekspert ochrony zdrowia
o
Bernard Waśko, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
o
Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2014-2017

e-Zdrowie w Polsce 2021
18 października 2021 r., godz. 14.00-15.30
• W jaki sposób e-zwolnienia, e-recepta, e-skierowana i IKP zmieniają funkcjonowanie polskiej ochrony
zdrowia
• Elektroniczna dokumentacja medyczna – jest obowiązkowa, ale papierowy obieg wciąż trzyma się
mocno. Jak długo?
• Informatyzacja ochrony zdrowia – wybrane korzyści z perspektywy pacjenta
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Anna Goławska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Marcin Grabowski, dyrektor, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
o
Piotr Nowicki, dyrektor, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Onkologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne
18 października 2021 r., godz. 14.00-15.30
• Jak poprawić dostęp polskich pacjentów onkologicznych do najbardziej efektywnych klinicznie terapii – na
przykładzie wybranych jednostek chorobowych:
- rak nerki
- nowotwory głowy i szyi
- rak wątrobowokomórkowy
- rak jajnika
- rak piersi
•
Prof. Anita Chudecka-Głaz, lekarz kierujący, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii
Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii
onkologicznej
•
Dr Leszek Kraj, specjalista onkologii klinicznej, Klinika Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
•
Dr Izabela Łasińska, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H.
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
•
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
•
Barbara Pepke, prezes, Fundacja Gwiazda Nadziei, lider, Koalicja Hepatologiczna
•
Magdalena Władysiuk, prezes, Stowarzyszenie CEESTAHC, Vice-President, HTA Consulting
•
Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania
18 października 2021 r., godz. 16.00-17.15
• Wyzwania, przed którymi stanęli menedżerowie szpitali w czasie pandemii
• Finanse polskich szpitali – przychody, zobowiązania, rentowność
• Wybrane dylematy menedżera – problemy kadrowe, wzrost cen materiałów i usług, presja płacowa
• Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w efektywnym zarządzaniu szpitalem
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Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Krzysztof Bestwina, dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
o
Dr Tomasz Maciejewski, dyrektor, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
o
Dariusz Madera, dyrektor generalny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
o
Klaudia Rogowska, dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Choroby rzadkie
18 października 2021 r., godz. 16.00-17.15
• Plan dla Chorób Rzadkich – oczekiwania, cele i projektowane rozwiązania
• Trudne diagnozowanie pacjentów z chorobami rzadkimi – czy to jest tylko polski problem?
• Dostęp polskich pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi do możliwie skutecznych terapii
• Organizacja i finansowanie leczenia chorób rzadkich – jakich rozwiązań potrzebujemy, by osiągnąć
standardy przyjęte w Unii Europejskiej?
• Specyfika badań klinicznych nad terapiami w chorobach rzadkich; znaczenie niekomercyjnych badań
klinicznych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora, Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
o
Stanisław Maćkowiak, prezes, Federacja Pacjentów Polskich
o
Joanna Parkitna, p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji
o
Płk prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy
Instytut Medyczny w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
Hematoonkologia
18 października 2021 r., godz. 16.00-17.15
• Nowotwory układu krwiotwórczego w Polsce – skala problemu zdrowotnego
• Możliwości leczenia polskich pacjentów z wybranymi chorobami hematoonkologicznymi
• Terapia CAR-T – przełom w leczeniu m.in. ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka
• Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH) – jest potrzebny pacjentom, lekarzom i ośrodkom
medycznym
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Prof. Sebastian Giebel, kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
o
Prof. Iwona Hus, prezes, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
o
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Aleksandra Rudnicka, rzecznik, Polskie Towarzystwo Pacjentów Onkologicznych

Gala wręczenia wyróżnień Portrety Polskiej Medycyny
18 października 2021 r., godz. 19.30
Przemysł farmaceutyczny w Polsce
19 października 2021 r., godz. 9.00-10.30
• Krajowy przemysł farmaceutyczny – baza, inwestycje, potencjał
• Rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce – znaczenie dla gospodarki
• Zapisy o przemyśle farmaceutycznym w Krajowym Planie Odbudowy – czy spełniają oczekiwania
wszystkich zainteresowanych?
• Leki innowacyjne i generyczne – jak zmienia się rynek?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed Pharma SA
o
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
o
Sebastian Szymanek, prezes zarządu, Polpharma SA

Cyfrowa transformacja medycyny w praktyce
19 października 2021 r., godz. 9.00-10.30
• Co przyspiesza, a co wstrzymuje cyfryzację placówek medycznych w Polsce – wybrane zagadnienia
• Digitalizacja w zarządzaniu szpitalem – przykłady rozwiązań
• Budowanie ekosystemów zdrowotnych opartych na danych medycznych – szanse i wyzwania
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• Technologiczne trendy i perspektywy rozwoju rozwiązań IT w ochronie zdrowia – chmura, sztuczna
inteligencja, rozszerzona rzeczywistość
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego w Gdańsku
o
Wojciech Osewski, kierownik, Dział Informatyki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii SkłodowskiejCurie, Oddział w Gliwicach
Profilaktyka chorób i ich czynników ryzyka
19 października 2021 r., godz. 9.00-10.30
• Zapobieganie chorobom zakaźnym – czy wyciągamy wnioski z pandemii?
• Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 – dyskusja o priorytetach zdrowia publicznego
• Realizacja programów polityki zdrowotnej w czasach koronawirusa
• Wnioski z dotychczasowego przebiegu programu Profilaktyka 40 PLUS
• Medycyna pracy – czy wykorzystamy jej profilaktyczny potencjał?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Anna Dusza-Ciechanowska, kierownik, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu, Urząd Miasta Kielce
o
Dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy
Instytut Badawczy
o
Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia
o
Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, dyrektor zarządzający,
koordynator projektów samorządowych, Stowarzyszenie CEESTAHC
o
Roman Topór-Mądry, prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
o
Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu
Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy
Moderacja:
o
Prof. Andrzej Fal, kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny
Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Oblicza bezpieczeństwa lekowego kraju
19 października 2021 r., godz. 11.00-12.30
• Nowelizacja ustawy refundacyjnej – dlaczego nie widać końca dyskusji o tym projekcie
• Jakie zmiany legislacyjne w zakresie dostępu do farmakoterapii są potrzebne – perspektywa pacjentów,
Ministerstwa Zdrowia i przemysłu
• Polityka lekowa państwa to nie tylko ustawa refundacyjna – jaką mamy strategię?
• Drogi do zbudowania suwerenności lekowej kraju – propozycje rozwiązań
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu
o
Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
Bezpieczne i skuteczne leczenie na odległość, czyli jakie?
19 października 2021 r., godz. 11.00-12.30
• Telemedycyna mała i duża – od prostej teleporady do zaawansowanej diagnostyki
• Rozwiązania telemedyczne wkraczają do kolejnych obszarów terapeutycznych – od tego trendu nie ma
odwrotu
• Czy za rozwojem telemedycyny w Polsce nadąża system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze
środków publicznych?
• Warunki techniczne i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem technologii
teleinformatycznych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Tomasz Pawlęga, kierownik, Sekcja Innowacji, Departament Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz
Zdrowia
o
Prof. Robert Rejdak, kierownik, Katedra i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, prorektor ds.
umiędzynarodowienia i cyfryzacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes Stowarzyszenia
Chirurgów Okulistów Polskich
o
Tomasz Zieliński, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie, wiceprezes, Polska Izba Informatyki Medycznej
Moderacja:
o
Prof. Maciej Banach, sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, prezes, Think-
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Tank „Innowacje dla Zdrowia“, MedIT Innovations

Opieka nad pacjentem z HIV/AIDS w Polsce
19 października 2021 r., godz. 11.00-12.30
• Sytuacja osób żyjących z HIV/AIDS w Polsce oczami pacjentów
• Nowa edycja programu leczenia antyretrowirusowego osób z HIV/AIDS
• Przełomowe terapie antyretrowirusowe i ich dostępność dla pacjentów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Prof. Małgorzata Inglot, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
o
Prof. Elżbieta Jabłonowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wydział Lekarski, UMED Łódź
o
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes zarządu, Fundacja Edukacji Społecznej
o
Dr Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor, Krajowe Centrum ds. AIDS
Moderacja: Izabela Filc-Redlińska, autorka książki „Szczepionki. Nie daj się zwariować“, Senior Account
Manager, FleishmanHillard

Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej – czy chodzi tylko o finansowanie?
19 października 2021 r., godz. 13.00-14.30
• Wdrażane programy, rozwiązana, terapie i modele organizacyjne – czy zawsze musi być pilotaż?
• Zniesienie limitów przyjęć u lekarzy specjalistów – oczekiwania i rzeczywistość
• Organizacja leczenia – co dalej z koordynacją i kompleksowością opieki?
• Odchodzenie od świadczeń szpitalnych w kierunku trybu ambulatoryjnego – nadal mamy z tym problem
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
o
Magdalena Kołodziej, prezes, Fundacja My Pacjenci
o
Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie
o
Filip Nowak, p.o. prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia
o
Płk prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy
Instytut Medyczny w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
o
Prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika
Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Miejsce Polski na mapie innowacyjnych technologii medycznych
19 października 2021 r., godz. 13.00-14.30
• Badania nad nowymi technologiami medycznymi, lekowymi i nielekowymi w Polsce – co zostanie z
przyspieszenia w czasie pandemii?
• Komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne w Polsce – szansa dla pacjentów, systemu ochrony
zdrowia i gospodarki
• Potencjał wdrożeniowy i możliwości zdobywania zagranicznych rynków przez tworzone w kraju
technologie medyczne
• Dynamiczny rozwój start-upów medycznych w Polsce – jakie kierunki dominują?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych
POLMED
o
Ligia Kornowska, dyrektor zarządzający, Polska Federacja Szpitali, Liderka Koalicji AI w zdrowiu
o
Violetta Porowska, poseł na Sejm RP, członkini komisja zdrowia, przewodnicząca podkomisji ds.
organizacji ochrony zdrowia i innowacji w medycynie
o
Dr Radosław Sierpiński, prezes, Agencja Badań Medycznych
Po pierwsze demografia – polityki zdrowotna i społeczna muszą grać do jednej bramki
19 października 2021 r., godz. 13.00-14.30
• Tak się starzeje społeczeństwo – wskaźniki demograficzne nie pozostawiają złudzeń
• „Nie zostawiaj dziadka w szpitalu”. Ale co system proponuje w zamian?
• Wzmacniać opiekę stacjonarną czy środowiskową i domową, a może rozwijać obie formy?
• Koordynacja finansowania i organizacji opieki długoterminowej – dziś zajmują się tym dwa ministerstwa.
Czas na fuzję?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
o
Beata Stepanow, wiceprezes zarządu, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
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o
o

Prof. Tomasz Targowski, kierownik, Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii
Marek Tombarkiewicz, dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie

Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych
19 października 2021 r., godz. 15.00-16.30
• Efekty pracy zespołu pracującego nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
• Stopniowe odchodzenie od stawki kapitacyjnej w finansowaniu POZ – jak to zrobić?
• Premiowanie świadczeniodawców POZ – według jakich wskaźników?
• Rola POZ w programach opieki koordynowanej – wnioski z dotychczasowych doświadczeń
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Michał Dzięgielewski, dyrektor, Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
o
Bożena Janicka, prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
o
Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie
o
Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes,
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
o
Beata Ostrzycka, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
o
Dr hab. Tomasz Tomasik, prezes, Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
o
Bernard Waśko, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Czy polski system ochrony zdrowia jest domem dla wszystkich zawodów medycznych?
19 października 2021 r., godz. 15.00-16.30
• Efekty strategii protestacyjnej – dlaczego różne zawody medyczne połączyły siły?
• Wynagrodzenia, ścieżka awansu zawodowego, warunki pracy – ustawy nie rozwiązują wszystkich
problemów
• Współdzielenie i krzyżowanie się kompetencji w zawodach medycznych
• Asystent lekarza, asystent medyczny, asystent pacjenta, sekretarka medyczna – dlaczego powinniśmy
szerzej sięgać po nowe zawody w ochronie zdrowia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Piotr Dymon, prezes, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych
o
Dr Krzysztof Madej, wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska
o
Krystyna Ptok, przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
o
Krzysztof Tłoczek, wiceprezes zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
Neurologia w Polsce ma swoją strategię
19 października 2021 r., godz. 15.00-16.30
• Choroby mózgu – ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństw
• Raport o stanie i strategii rozwoju polskiej neurologii – omówienie kluczowych wniosków
• Krajowy systemu koordynowanej opieki udarowej – od edukacji po rehabilitację i prewencję wtórną
• Sytuacja osób z wybranymi chorobami neurodegeneracyjnymi w Polsce
• Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki w chorobach neurodegeneracyjnych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
o
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
o
Prof. Krzysztof Selmaj, kierownik, Katedra Neurologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, kierownik medyczny, Centrum Neurologii Krzysztof Selmaj
o
Prof. Jarosław Sławek, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, kierownik, Oddział
Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
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