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W dniach 8-9 czerwca 2021 r. Szczyt Zdrowie już po raz dziewiąty stał się platformą dialogu i komunikacji
pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia.

W gronie wybitnych ekspertów podczas Szczytu mówiliśmy o ważnych kwestiach takich, jak: zdrowie
psychiczne dzieci i młodzieży, budowanie zaufania do szczepień ochronnych, czy dostęp do
innowacyjnych form leczenia.
Weszliśmy na Szczyt możliwości systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii,
Pokazaliśmy Szczyt niedorzeczności, jakich w wyniku obecnej sytuacji epidemiologicznej
jesteśmy świadkami,
Określiliśmy nasz Szczyt marzeń w systemie ochrony zdrowia dotyczący opieki medycznej.
Była to dyskusja w nowej rzeczywistości o przyszłości systemu ochrony zdrowia, z jakimi wyzwaniami
należy się zmierzyć, aby leczenie odbywało się z jak największą korzyścią dla pacjentów oraz z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.
W programie znalazły się poniższe panele dyskusyjne:
1.
2.
3.
4.
5.

Zdrowie Polaków po pandemii
Neurologia i psychiatria - wyzwania cywilizacyjne współczesnego świata
System szczepień po pandemii - jak zbudować długofalowe zaufanie do szczepień?
Choroby rzadkie – miejsce w systemie ochrony zdrowia
Nowoczesne technologie w wyrobach medycznych – zdalne wsparcie terapii w
chorobach przewlekłych
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6.
7.
8.
9.

Choroby cywilizacyjne – monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w dobie pandemii
Hematoonkologia po pandemii – restart – od czego zacząć nową erę
Przełomowe terapie w onkologii
Kardiologia – pilny priorytet w odbudowie zdrowia Polaków

Organizatorzy:
Instytut Ochrony Zdrowia – prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży
ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia
kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Wydawca wielu
interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu „Zdrowie priorytetem
politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – misją Instytutu jest
ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia
publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy
dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania
sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.
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