FORUM OCHRONY ZDROWIA
FORUM EKONOMICZNEGO 2022
06-08 września 2022 r. Hotel Gołębiewski - Karpacz
Forum Ochrony Zdrowia od ponad 13 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację
nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemem ochrony zdrowia, pokazując,
jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. Forum Ochrony Zdrowia to przede
wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu
ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie ma wymiana
doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora
zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym,
regulacyjnym i innowacyjnym.

PLANOWANY PRZEBIEG:
Dzień 1:

Inauguracyjna sesja plenarna
Debaty panelowe
Bloki programowe
Gala Nagród Forum Ochrony Zdrowia

Dzień 2:

Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
Debaty panelowe
Bloki programowe
Wydarzenia specjalne
Gala Nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 3:

Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
Debaty panelowe
Bloki programowe
Zakończenie Forum

OBSZARY TEMATYCZNE FORUM OCHRONY ZDROWIA:
▪
▪
▪
▪
▪

Problem braków kadrowych w ochronie zdrowia
Automatyzacja, innowacje i nowoczesne technologie
Problematyka zdrowia psychicznego w społeczeństwie
Krajowa sieć onkologiczna
Reforma szpitalnictwa
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▪
▪
▪
▪

Reforma ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
E-zdrowie – informatyzacja i cyfryzacja w ochronie zdrowia
Dług zdrowotny
Realizacja Narodowych Programów Zdrowotnych:

Profilaktyka nadwagi i otyłości
Profilaktyka uzależnień
Promocja zdrowia psychicznego
Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne
Choroby układu krążenia
Choroby rzadkie

GOŚCIE FORUM OCHRONY ZDROWIA:
▪
▪

ponad 500 gości z Polski, Europy, USA
przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze,
dyrektorzy placówek medycznych: zarówno państwowych, jak i prywatnych,
oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra
zarządzająca sektorem farmaceutycznym.
WARUNKI UDZIAŁU:

▪
▪
▪

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę
formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl;
Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugiego etapu rejestracji należy
dokonać w ciągu 7 dni od otrzymana akceptacji zgłoszenia – I etapu;
Uczestnicy Forum korzystają z zakwaterowania za pośrednictwem organizatora.
Wyboru zakwaterowania Goście dokonują w drugim etapie rejestracji; o dostępności
miejsc w hotelu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt rezerwacji hotelowej
uzależniony jest od standardu hotelu. Standardowa rezerwacja hotelowa obejmuje
pakiet 3 noclegów ze śniadaniem.
ORGANIZATOR:
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