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Pełny zapis wideo:

III Kongres „Ekonomia dla Zdrowia”

Zapraszamy do oglądania transmisji III. Kongresu „Ekonomia dla Zdrowia”, zorganizowanego
przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Szkołę Główną Handlową w
Warszawie we współpracy z Medexpress.pl. Początek w czwartek o 9:00.

Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” to coroczna konferencja, podczas której poruszane są tematy istotne z
punktu widzenia możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W trakcie paneli
eksperckich i prezentacji będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie jak kształtować nowoczesny,
skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia – w tym roku koncentrując się m.in.
na ﬁnansowaniu i funkcjonowaniu szpitali – dzięki wykorzystaniu wszystkich rodzajów analiz
ekonomicznych z obszaru zarządzania i organizacji oraz ﬁnansów.
Forum to spotkanie czołowych naukowców oraz ekspertów z obszaru ekonomii, ﬁnansów, zarządzania i
nauk o zdrowiu, zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich. To cykliczne wydarzenie skupiające
różne grupy interesariuszy, którzy mają szanse wymienić doświadczenia, opinie oraz poglądy na temat
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systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, a także mierników i dobrych praktyk. Na program forum
będą składać się sesje panelowe z udziałem ekonomistów i ekspertów, którzy dyskutować będą nad
ﬁnansowaniem ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii określania właściwego poziomu
wydatków na leczenie szpitalne.
Planowana jest również sesja prezentacji z badań w obszarze nauk o zdrowiu prowadzonych obecnie w
ośrodkach naukowych na terenie całej Polski oraz sesja posterowa.
Główny cel Kongresu: zwrócenie uwagi na najistotniejsze dylematy dotyczące kwestii wykorzystania
zasobów (ﬁnansowych, ludzkich i innych) w sektorze zdrowia.
Istotne cele dyskusji:
wskazanie oraz przedyskutowanie bieżących problemów ekonomicznych dotyczących ochrony
zdrowia
spojrzenie na te problemy zarówno z punktu widzenia sytuacji w Polsce, ale również z perspektywy
innych krajów na świecie
wypracowanie cennych wskazówek dla decydentów instytucjonalnych w obszarze zdrowia
Paneliści III Kongresu Ekonomia dla Zdrowia to osoby merytorycznie – naukowo i praktycznie – od lat
zaangażowane w problematykę ochrony zdrowia.
Swój udział w panelach eksperckich potwierdzili m.in:
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Gaetan Lafortune, Senior Health Policy Analyst – Project Leader, Health at Glance, OECD Health
Statistics
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia,
SGH
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dr hab. Adam Maciejczyk, Dolnośląskie Centrum Onkologii
dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie
Irena Rej, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
prof. dr hab. Bolesław Samoliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
dr Agnieszka Sznyk, Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, INNOWO.
Program wydarzenia do pobrania: tutaj.
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