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Forum Zdrowie 3.0 

Nowe rozwiązania medyczne EKSPANSJA na rynkach trzecich Polska 3.0 
 Sala kameralna 306, 1. kwietnia 2016 r. 

 
 

Komitet Organizacyjny  Forum Zdrowia 3.0 w osobach Pani Anny Kaczmarek, Pana 

Tomasza Leśniaka i Pana Tomasza Szelągowskiego – Wiceprezesów Polskiego 

Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, zapraszają do udziału w Forum Zdrowia 3.0. 

Zaproponowana agenda uwzględnia 3 sesje dyskusyjne oraz debatę oksfordzką. 

Zaproponowane przez nas dyskusje ekspertów będą dotyczyły obszarów zdrowia 

publicznego, zarządzania ryzykiem, a także innowacyjnych technologii medycznych. Forum 

zakończy debata oksfordzka, której tematem będzie „Konkurencyjność rynku opieki 

zdrowotnej – konieczność czy oksymoron”. 

Głęboko wierzymy, że wydarzenie jakim jest Forum Zdrowia 3.0. oraz Światowy Kongres 

Klastrów będą promocją polskiej myśli i innowacyjności na arenie międzynarodowej oraz 

wpiszą się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla branży medycznej i całej idei 

klasteringu w Polsce i na świecie.  

 

Członkowie Rady Programowej Forum Zdrowia 3.0.: 

• Dr Beata Małecka-Libera 

• Dr Anna Janczewska-Radwan 

• Prezes Anna Rulkiewicz 

• Prof. Mirosław Wysocki 

• Dr Andrzej Mądrala 

• Dr Roman Kolek 

• Prezes Janusz Franczyk 

• Prof. Mariusz Piechota 

• Prof. Andrzej Fal 

• Prezes Jacek Krajewski 

Drugi Światowy Kongres Klastrów 

Dąbrowa Górnicza, 31. marca – 1. kwietnia 2016 r. 
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8:00-9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  

 

9:00-9:30 CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU 

 

11:15-11:30 OTWARCIE FORUM ZDROWIA 3.0. 

 

1. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego 

PIKMED – otwarcie Forum i przywitanie zebranych gości 

2. Wprowadzenie do dyskusji – Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka * 
(* brak potwierdzenia udziału do dnia publikacji agendy) 

 

SESJA I FORUM ZDROWIA 3.0. 

11:30-12:45 ZDROWIE PUBLICZNE 

Moderator: Tomasz Szelągowski 

• aspekty praktyczne wdrażania ustawy o zdrowiu publicznym (w kontekście strategii 

dla Polski NPZ i PP)  

• Rada Zdrowia Publicznego - rola i rezultaty jej pracy 

 

Do udziału zaprosiliśmy: Prof. Mirosława Wysockiego, Dr Beatę Małecką-Liberę, Prof. Andrzeja 

Fala, Dr Andrzeja Mądralę, Petera Nowaka 

Na tle przygotowanych rozwiązań prawnych omówimy praktyczną stronę osiągnięcia 

zamierzonych celów. Oprócz określonych ustawowo zadań dla poszczególnych szczebli 

administracji i instytucji państwowych, skupimy się na roli samorządów, pracodawców 

i organizacji pozarządowych działających na poziomie regionalnym i lokalnym. 

We wzajemnej współpracy drzemie olbrzymi potencjał: 

• czego potrzeba aby uwolnić motywację do dbania o zdrowie na poziomie jednostki? 

• jak włączyć pracodawców do współpracy z samorządem regionalnym i lokalnym? 

• jak koordynować wykorzystanie funduszy publicznych do wdrażania nowych 

technologii? 

 

12:45-13:05 PRZERWA KAWOWA  

 

SESJA II FORUM ZDROWIA 3.0. 

13:05-14:35 RISK ALERT  

Moderator: Anna Kaczmarek 

• zdarzenia niepożądane - aspekty zdrowotne, finansowe i gospodarcze 

• zarządzanie szkodą – rekonstrukcja zdrowia 

• perspektywa ONZ 

 

 

                          Agenda – 1 kwietnia 2016 r. (piątek) 
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Do udziału zaprosiliśmy: Dr Ewę Kuriatę, Dr Izabelę Witczak, Dr Piotra Daniluka, Dariusza 

Rycka, Prof. Mariusza Piechotę, Mec. Radosława Tymińskiego*  
(* brak potwierdzenia udziału do dnia publikacji agendy) 

 

Risk Alert to strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem w centrum medycznym,  

gwarantujące trafne identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań wyprzedzających: 

• wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zdarzeń niepożądanych 

występujących w  otoczeniu medycznym,  

• opracowanie i wdrożenie odpowiednich standardów i procedur, mających 

zminimalizować  ryzyko, a także konsekwencje wystąpienia tych zdarzeń, 

• odpowiednie wyposażenie placówek medycznych zmniejszające ryzyko zjawisk 

niepożądanych, 

• szkolenie i rozwój kompetencji personelu medycznego w zakresie zapobiegania 

występowania zdarzeń niepożądanych, 

•  działanie w sytuacji szkody. 
 

W dyskusji chcemy przedstawić praktyczne efekty nowatorskiego podejścia do zarządzania 

ryzykiem i korzyści wynikające z wypracowanego konsensusu: 

• jak promować przejrzystość? Edukacja na podstawie błędów medycznych 

i doświadczeń kolegów 

• jak zabezpieczyć ryzyko lekarza, pielęgniarki, ratownika, świadczeniodawcę? 

• jak jest rola ubezpieczycieli? 

• jaki jest efektywny model postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia 

niepożądanego?  

• dlaczego mediacje są efektywniejsze niż proces sądowy, a występują rzadko? 

 

14:35-15:20 LUNCH  

 

SESJA III FORUM ZDROWIA 3.0. 

15:20-16:50 POLINNOVATION 

 Moderator: Jacek Siwiec 

• Medical Devices - współpraca międzysektorowa wpływ na rozwój usług i technologii 

zdrowotnych, 

• eZdrowie - wdrażanie rozwiązań na Polski rynek w kwestii doświadczeń europejskich 

i dyrektyw UE, 

• Projekt MARS - polskie technologie w diagnostyce i monitorowaniu parametrów 

życiowych astronautów Modułowej Analogowej Stacji Badawczej, jako przykład bazy 

naukowo-badawczej dla testowania nowych technologii, m.in. w opiece zdrowotnej 

 

Do udziału zaprosiliśmy: Prof. Agatę Kołodziejczyk, Krzysztofa Cygonia, Wojciecha Machajka, 

Magdalenę Władysiuk,  
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Polinnovation to marka promującą nie tylko nowoczesne polskie wynalazki i metodologię 

działania, ale również podejście w ich wdrażaniu, by produkty czy usługi które powstaną 

mogły mieć znaczną przewagę  konkurencyjną. 

Polinnovation jest rodzajem HUB-a jak i kooperacji wynalazców, inwestorów indywidualnych 

oraz instytucjonalnych: 

• to be inventor - stypendia dla innowatorów, tworzenie zespołów roboczych,  

• to be investor – dostęp do laboratoriów badawczych,  tworzenie konsorcjów 

projektów pilotażowych, dostęp do baz danych, 

• to be start-up – inkubator dla przedsiębiorców, porady prawne, networking 

międzynarodowy 

Wszystkie możliwe rozwiązania wspierające potencjał krajowej myśli technologicznej, 

służące pokonywaniu barier dla nowych technologii: 

• jak otworzyć efektywnie stymulować innowacyjność? 

• czego potrzeba do eliminowania barier? 

• na czym polega sekret sukcesu w promocji innowacyjnych rozwiązań? 

 

16:50-17:10 PRZERWA KAWOWA  

 

DEBATA OKSFORDZKA FORUM ZDROWIA 3.0. 

17:10-18:40 „Konkurencyjność rynku opieki zdrowotnej  – konieczność czy oksymoron” 

Moderator: Krystian Lurka – Redaktor Menadżera Zdrowia 

 

Do udziału zaprosiliśmy: Annę Rulkiewicz, Dr Romana Kolka, Dr Jacka Krajewskiego, Dr Beatę 

Małecką-Liberę, Jarosława Kozera  

 

• Za i przeciw potrzebie kształtowania konkurencyjności rynku medycznego? 

• Czy konkurencja na rynku medycznym jest pożądana? 

• Czy prywatne podmioty powinny konkurować z publicznymi? 

• Czy sektor prywatny powinien zostać wyeliminowany z procesu redystrybucji 

środków publicznych? 

 

 

18:40-19:30 POCZĘSTUNEK W FORMIE BUFETU  

 

19:30-21.00 WIELKI KONCERT  

 


