
PROGRAM KONFERENCJI 
Ochrona zdrowia i gospodarka 

 
 

10.00-10.15    Otwarcie konferencji 
 
 
Sesja I  prowadzący: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka (UŁ), prof. dr hab. Kazimierz Ryć 

(UW) 

10.15-10.30   prof. dr hab. Ewelina Nojszewska (SGH) – „Udział zdrowia w rozwoju 
gospodarczym – wnioski dla polskiego systemu ochrony zdrowia” 

10.30-10.45  prof. dr hab.  Jadwiga Suchecka (UŁ), prof. dr hab. Kazimierz Ryć, dr hab. Józef 
Haczyński, doc. dr Zofia Skrzypczak (WZ UW) – „Zasoby ludzkie w polskim 
systemie ochrony zdrowia na tle innych krajów europejskich” 

10.45-11.00  prof. dr hab. Violetta Korporowicz (SGH) – „New Public governance w systemie 
ochrony zdrowia” 

11.00-11.15  prof. dr hab. Iga Rudawska (USz) – „Zintegrowana opieka zdrowotna – kluczowe 
czynniki sukcesu” 

11.15-11.30  prof. dr hab. Marcin Czech (Szkoła Biznesu PW), mgr Anna Różalska 
(QuintilesIMS) – „Koordynowana opieka medyczna w onkologii” 

11.30-11.45  prof. dr hab. Henryk Mruk (UE Poznań) – „Kierunki zmian w sferze ochrony 
zdrowia” 

11.45  dyskusja 

 
 
 

PRZERWA OBIADOWA 
 
 
 
Sesje równoległe: 
 
Sesja II prowadzący: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska (SGH), dr hab. Józef 

Haczyński (UW)  
 (Aula Rady Wydziału) 
 

14.00-14.15  dr Ewa Kwiatkowska (ALK) – „Wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ochronie zdrowia” 

14.15-14.30  dr Marcin Kautsch, Roksana Dela (UJ CM) – „Kto zarządza szpitalami w Polsce?" 

14.30-14.45  dr Ewa Więckowska (Prezes Zarządu Szpital Solec Sp. z o.o.) „Restrukturyzacja i 
współpraca szpitali miejskich. Wytyczone obszary” 

14.45-15.00  doc. dr Ewa Pietrusińska, doc. dr Robert Pietrusiński (UW) – „Komercjalizacja 
SPZOZ i spółki kapitałowe” 

15.00-15.15  dr Maciej Rogala (UJ CM) -  „Analiza strategii rozwojowych największych 
prywatnych sieci medycznych w Polsce. Podobieństwa i różnice oraz wyzwania na 
przyszłość” 

15.15-15.30   dr M. Rutkowska, dr hab. Józef Haczyński -„Reorganizacja placówki medycznej i 
wdrożenie procesu obsługi pacjenta zagranicznego”                                          



15.30-15.45  mgr D. Matulka – „Turystyka medyczna – szansą na poprawę efektywności w 
polskim systemie ochrony zdrowia” 

15.45  dyskusja 

 

Sesja III  prowadzący: prof. Iga Rudawska (USz), prof. dr hab. Henryk Mruk (UE 
Poznań), prof. Tomasz Hermanowski (WUM) 

 (sala A/306) 
 

14.00-14.15 dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska (UMK) – „Czas oczekiwania na świadczenia 
medyczne w Polsce w świetle doświadczeń wybranych państw OECD” 

14.15-14.30  dr Justyna Kujawska (PG) – „Pozycja lekarza rodzinnego w Polsce i krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej” 

14.30-14.45  dr Maciej Jewczak, mgr K. Twardowska (UŁ) – „Potrzeby zdrowotne społeczeństwa 
polskiego, a skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne”                        

14.45-15.00 dr Błażej Łyszczarz (UMK) – „Determinanty wydatków na zdrowie w 
gospodarstwach domowych w Polsce - analiza regionalna” 

15.00-15.15  dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec (UwB) – „Wybrane aspekty ochrony zdrowia w 
gospodarstwach domowych - implikacje ekonomiczne i społeczne” 

15.15-15.30  dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, prof. dr hab. Tomasz Hermanowski (WUM) - 
"Mapowanie strumienia wartości leczenia udaru mózgu na przykładzie IPiN - 
propozycja zmian organizacyjno-strukturalnych” 

15.30-15.45  dr Małgorzata Winter, dr Michał Mijal (UW) – „Zmiany w europejskim systemie 
ochrony zdrowia – wyniki badań” 

15.45 dyskusja 

 
 
 


