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Szanowni Państwo

Otwierając pierwszy Kongres „Zdrowie Polaków” 
w 2019  r., byliśmy skoncentrowani na akcentowaniu 
osiągnięć polskiej nauki i medycyny i ich wpływu na 
ówczesną ochronę zdrowia. Celem było pokazanie pol-
skich i międzynarodowych dokonań w tym zakresie 
oraz dysproporcji pomiędzy oceną poziomu polskiej 
medycyny a prezentowanym niezadowoleniem Pola-
ków z krajowej ochrony zdrowia. Zwracałem wtedy 
uwagę, że celem Kongresu było także przypomnienie, 
aby każdy z nas dbał o swoje zdrowie, przestrzegał 
ustalonych wytycznych i zaleceń oraz nie oczekiwał, 
że wszystko w medycynie jest możliwe i natychmiast 
osiągalne bez własnego zaangażowania, bo takiego sy-
stemu we współczesnym świecie nie ma. Podkreślałem, 
jak ważne jest kształtowanie postaw prozdrowotnych 
w każdym środowisku.

Otwierając przed rokiem drugi Kongres „Zdro-
wie Polaków” 2020, byliśmy już po pewnych do-
świadczeniach związanych z pandemią COVID-19. 
Zwracałem wtedy uwagę na to, i podtrzymuję to 
z całą mocą również dziś, że wielu zagrożeń udało 
się uniknąć m.in. dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
pracowników medycznych różnych szczebli. To Oni, 
nie zawsze dobrze wyposażeni, dysponujący niepeł-
ną wiedzą o skali zagrożenia, stanęli na pierwszej 
linii do opanowania pandemii. Przypomniałem, że 
pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, lekarze 
i inni specjaliści działający w ochronie zdrowia byli 
nagradzani oklaskami. Mówiłem również, że pracę 

można było wstrzymać prawie wszędzie – poza 
placówkami ochrony zdrowia. W jeszcze większym 
wymiarze mogliśmy doświadczyć skutków pande-
mii w jej szczycie, czyli w pierwszych miesiącach 
tego roku. Podczas Kongresu 2020 oraz w rapor-
cie końcowym z tego wydarzenia, opublikowanym 
już w tym roku, podkreślałem, jak wiele zależy od 
organizacji, finansowania oraz fizycznej i psychicz-
nej kondycji specjalistycznych kadr. W swoistym 
„dekalogu” wraz z licznym gronem członków Rady 
Programowej Kongresu 2020, przedstawiliśmy sze-
reg istotnych uwag, spostrzeżeń, zaleceń dla siebie, 
naszych bliskich oraz decydentów różnych szczebli, 
którzy mają istotny wpływ na stan ochrony zdro-
wia w naszym kraju. Było i jest nam wiadomo, że 
przedłużające się zagrożenie, które ponownie może 
narastać, będzie nasilało różne napięcia społeczne. 
Nie ominą one pracowników medycznych, ale zwąt-
pienie i załamanie w ich szeregach może przynieść 
nieprawdopodobne, nieprzewidywalne następstwa. 
Przystępując do organizacji 3. Kongresu „Zdrowie 
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prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński 

przewodniczący Rady Programowej Kongresu

Polaków” 2021, musimy,  jako jego uczestnicy, orga-
nizatorzy, beneficjenci czy obserwatorzy – uświa-
domić sobie pewne uwarunkowania i odpowiedzieć 
na kilka podstawowych pytań. Kongres nie zastąpi 
dialogu społecznego na szczeblu centralnym, re-
gionalnym, w szpitalu lub rodzinie. Czy w dalszym 
ciągu możemy tylko apelować o współdziałanie 
wszystkich, którzy mają wpływ, ponad „tak zwany-
mi” podziałami politycznymi? Czy mówiąc, że tych 
podziałów nie ma, nie zaklinamy rzeczywistości? 
Czy wydając na swoje zdrowie coraz więcej z włas-
nych kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo 
uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, 
środowiskowa a nawet rodzinna to już tylko hasła 
bez pokrycia? Przystępując do organizacji tego Kon-
gresu, zadawałem wielu moim rozmówcom, z który-
mi omawiałem ich udział, pytania o to, co możemy 
przekazać sobie i społeczeństwu, by polska ochrona 
zdrowia faktycznie, a nie deklaratywnie znajdowała 
się na pierwszym miejscu u wszystkich, którzy mają 
na nią wpływ. Zdecydowaliśmy wspólnie, że naszym 
celem – aktywnych uczestników tego forum, jest 
systematyczna edukacja społeczeństwa dotyczą-
ca wielu aspektów naszego działania. Celem jest 
pokazanie współczesnych możliwości medycyny 
i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Taka 
jest misja naszych zawodów, świadomie je wybrali-
śmy, ale bez wsparcia i zrozumienia nie rozwiążemy 
sami wielu palących problemów. W dyskusji ciągle 
odnosimy się do niebezpiecznych zjawisk i często je 
bagatelizujemy. Jeżeli w większym niż dotychczas 
stopniu przyjdzie nam zmierzyć się z zagrożeniem 
życia - na pewne refleksje może być już za późno. 
Motto obecnego Kongresu brzmi „Zdrowie Pola-
ków - zdrowie każdego z nas to największy kapitał 
i największa inwestycja na przyszłość”.

3. Kongres „Zdrowie Polaków” 2021 to przede 
wszystkim wielki wysiłek środowiska medycznego, 
to największe interdyscyplinarne przedsięwzięcie 
w tym roku, merytorycznie odnoszące się do naj-
ważniejszych problemów ochrony zdrowia i osiąg-
nięć polskiej medycyny. Jednocześnie to najtańsze 
przedsięwzięcie biorąc pod uwagę rozmiar, skalę 
podjętych tematów, liczbę aktywnie włączonych 
członków z prawie wszystkich specjalności me-
dycznych i innych środowisk. To wielki społeczny 
wysiłek organizatorów i współorganizatorów – ludzi 
prawdziwie dobrej woli. Dziękuję im wszystkim za 
to, liczę, że to, co pokażemy online, nie pozostanie 
tylko w elektronicznej chmurze baz danych, ale 

dzięki wsparciu mediów patronackich i tych, które 
dotąd naszej pracy nie zauważały, trafi do szero-
kiego grona odbiorców w naszym społeczeństwie. 
Mamy prawo liczyć, że zostanie pokazane to, jak 
aktywnie odnosimy się do ważnych problemów 
społecznych oraz to,  jakie i w jaki sposób rozwią-
zujemy problemy dla dobra wspólnego i że nie są 
to tylko deklaracje.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w orga-
nizację Kongresu. Dziękuję inicjatorom i organizato-
rom, licznym zespołom ekspertów oraz koleżankom 
i kolegom ze Światowego Centrum Słuchu, że chcą 
nadal realizować swoją misję, że u progu drugiego 
ćwierćwiecza istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu obok działalności naukowej i medycznej 
ważne są dla nich również inne społeczne warto-
ści. Cieszę się, że takich zespołów w naszym kraju 
jest więcej.

Życzę uczestnikom, organizatorom i obserwato-
rom 3. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021 owocnych 
dyskusji, dobrych obrad i satysfakcji z udziału.
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25 października 2021 | poniedziałek 

Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6

9:00 WY-01 WY-06 WY-07 WY-08 WY-09 WY-10 9:00

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 14

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 16

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 18

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 21

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 23

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 25

10:00 SPC-01 SPC-01 10:00

10:00–11:30

Otwarcie Kongresu

 str. 13

11:00 11:00

WY-02 SYMP-01 SYMP-02 SYMP-03 SYMP-05 SYMP-06

11:30–12:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 14

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 16

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 18

11:30–12:00

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 21

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 23

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 25

12:00 SYMP-04 12:00

12:00–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 21

DB-01 PE-01 PE-05 PD-02 PD-04 PE-14

12:30–13:15 – debata plenarna 

Sztuczna inteligencja w obecnej 
praktyce klinicznej
Moderator: prof. Henryk 
Skarżyński 
 str. 14

12:35-13:25

Kondycja fizyczna dzieci 
i młodzieży
Moderator: prof. Bartosz Molik
 str. 16

12:35-13:35

Onkologia i hematologia dziecięca
Moderatorzy: prof. Jan Styczyński, 
prof. Tomasz Szczepański
 str. 19

12:35-13:25

Psychiatria dziecięca – stare 
i nowe problemy
Moderator: dr hab. Barbara 
Remberk
 str. 22

12:35-13:35

Opieka koordynowana jako ważny 
element budowy systemu ochrony 
zdrowia opartego na wartości dla 
pacjenta
Moderator: prof. Jarosław J. 
Fedorowski
 str. 24

12:35-13:35

Zdrowie w stylu życia Polaków. 
Wnioski z badań socjologicznych
Moderator: dr Małgorzata 
Synowiec-Piłat
 str. 26

13:00 13:00

WY-03

13:15–13:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 14
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25 października 2021 | poniedziałek 
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9:00–10:00
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dziedzin medycyny
 str. 14

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 16

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 18

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 21

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 23

9:00–10:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 25

10:00 SPC-01 SPC-01 10:00

10:00–11:30

Otwarcie Kongresu

 str. 13

11:00 11:00

WY-02 SYMP-01 SYMP-02 SYMP-03 SYMP-05 SYMP-06

11:30–12:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 14

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 16

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 18

11:30–12:00

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 21

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 23

11:30–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 25

12:00 SYMP-04 12:00

12:00–12:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 21

DB-01 PE-01 PE-05 PD-02 PD-04 PE-14

12:30–13:15 – debata plenarna 

Sztuczna inteligencja w obecnej 
praktyce klinicznej
Moderator: prof. Henryk 
Skarżyński 
 str. 14

12:35-13:25

Kondycja fizyczna dzieci 
i młodzieży
Moderator: prof. Bartosz Molik
 str. 16

12:35-13:35

Onkologia i hematologia dziecięca
Moderatorzy: prof. Jan Styczyński, 
prof. Tomasz Szczepański
 str. 19

12:35-13:25

Psychiatria dziecięca – stare 
i nowe problemy
Moderator: dr hab. Barbara 
Remberk
 str. 22

12:35-13:35

Opieka koordynowana jako ważny 
element budowy systemu ochrony 
zdrowia opartego na wartości dla 
pacjenta
Moderator: prof. Jarosław J. 
Fedorowski
 str. 24

12:35-13:35

Zdrowie w stylu życia Polaków. 
Wnioski z badań socjologicznych
Moderator: dr Małgorzata 
Synowiec-Piłat
 str. 26

13:00 13:00

WY-03

13:15–13:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 14

 DB: debaty plenarne
 PD: panele dyskusyjne

 PE: panele ekspertów 
 WY: wykłady 

 SYMP: sympozja satelitarne
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Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6

DB-02 PE-02 PD-03

13:30–14:30 – debata plenarna

Zdrowie publiczne
Moderatorzy: prof. Michał Kleiber, 
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, 
prof. Henryk Skarżyński

 str. 14

13:25-14:35

Współpraca z farmaceutą w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
i skuteczności farmakoterapii
Moderator: prof. Agnieszka 
Skowron
 str. 17

PE-06 13:25-14:40

Szkolenie specjalizacyjne 
w położnictwie i ginekologii 
Moderator: prof. Krzysztof 
Czajkowski
 str. 22

PE-12 PE-15

13:35-14:35

Neuroobrazowanie w badaniach 
naukowych z udziałem grup 
klinicznych
Moderator: dr hab. Tomasz Wolak
 str. 19

13:35-15:45

Naturalne metody wspierania 
odporności organizmu poprzez 
żywność i żywienie
Moderator: prof. Maria H. 
Borawska
 str. 24

13:35-14:40

Praca zdalna – ergonomia 
i zdrowie
Moderator: prof. Danuta 
Koradecka
 str. 26

14:00 14:00

WY-04 PE-07 PE-09 PE-16

14:30–14:45

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 15

14:35-15:15

Telemedycyna – świetne projekty 
– a jakie efekty?
Moderatorzy: prof. Grzegorz 
Opolski, prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 20

14:40-16:05

Obecne wyzwania w neurologii 
i neurochirurgii
Moderatorzy: prof. Urszula Fiszer, 
prof. Tomasz Trojanowski
 str. 22

14:40-15:55

Neonatologia – coraz większe 
możliwości i wyzwania
Moderator: prof. Ewa Helwich
 str. 26DB-03 PE-03

15:00 14:45–16:15 – debata plenarna

Działania samorządu na rzecz 
powszechnej profilaktyki zdrowia
Moderatorzy: Krzysztof Przybył, 
prof. Henryk Skarżyński

 str. 15

14:35-16:15

Innowacje medyczne i problemy 
w dobie pandemii wirusa 
SARS-CoV-2 z punktu widzenia 
specjalistów: wyzwania –
możliwości – perspektywy
Moderator: prof. Jurek Olszewski
 str. 17

15:00

PD-01

15:15-16:35

Telemedycyna – świetne projekty 
– a jakie efekty?
Moderatorzy: mec. Jan Pachocki, 
prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 20

PD-05

15:45-16:45

Rola pracodawców, mediów 
i Kościoła w promocji zdrowia 
Polaków
Moderator: dr hab. Edyta 
Sutkowska
 str. 24

PE-17

16:00 PE-10 15:55-17:35

Dług zdrowotny – perspektywa 
pandemii
Moderatorzy: Anna Jasińska, 
dr Michał Sutkowski
 str. 27

16:00

WY-05 PE-04 16:05-16:40
Bezkontaktowy monitor 
oddechowo-krążeniowy
Moderator: prof. Andrzej 
Czyżewski
 str. 23

16:15–16:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 15

16:15-17:45
Kardiologia w dobie pandemii 
COVID-19
Moderatorzy: prof. Adam 
Witkowski, prof. Przemysław 
Mitkowski
 str. 18

DB-04 PE-08 PE-11

16:30–17:50 – debata plenarna rektorów 
uczelni medycznych

Współczesna edukacja 
na kierunkach medycznych
Moderatorzy: prof. Ryszard 
Gellert, prof. Tomasz Grodzicki

 str. 15

16:35–17:40

Wyzwania dla zdrowia 
publicznego w czasie pandemii 
COVID-19
Moderatorzy: prof. Wojciech 
Hanke, prof. Cezary Włodarczyk
 str. 21

16:40-17:40

Wyzwania dla systemu ochrony 
zdrowia w obliczu zmian 
w leczeniu schorzeń narządów 
zmysłów na przykładzie zmysłu 
wzroku
Moderator: Małgorzata Pacholec
 str. 23

PE-13

16:45-17:45

Znaczenie szybkiej diagnostyki 
w uzyskaniu sukcesu 
terapeutycznego w neurologii 
dziecięcej
Moderatorzy: prof. Ewa Pilarska, 
prof. Maria Mazurkiewicz- 
-Bełdzińska
 str. 25

17:00 17:00
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Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6

DB-02 PE-02 PD-03

13:30–14:30 – debata plenarna

Zdrowie publiczne
Moderatorzy: prof. Michał Kleiber, 
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, 
prof. Henryk Skarżyński

 str. 14

13:25-14:35

Współpraca z farmaceutą w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
i skuteczności farmakoterapii
Moderator: prof. Agnieszka 
Skowron
 str. 17

PE-06 13:25-14:40

Szkolenie specjalizacyjne 
w położnictwie i ginekologii 
Moderator: prof. Krzysztof 
Czajkowski
 str. 22

PE-12 PE-15

13:35-14:35

Neuroobrazowanie w badaniach 
naukowych z udziałem grup 
klinicznych
Moderator: dr hab. Tomasz Wolak
 str. 19

13:35-15:45

Naturalne metody wspierania 
odporności organizmu poprzez 
żywność i żywienie
Moderator: prof. Maria H. 
Borawska
 str. 24

13:35-14:40

Praca zdalna – ergonomia 
i zdrowie
Moderator: prof. Danuta 
Koradecka
 str. 26

14:00 14:00

WY-04 PE-07 PE-09 PE-16

14:30–14:45

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 15

14:35-15:15

Telemedycyna – świetne projekty 
– a jakie efekty?
Moderatorzy: prof. Grzegorz 
Opolski, prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 20

14:40-16:05

Obecne wyzwania w neurologii 
i neurochirurgii
Moderatorzy: prof. Urszula Fiszer, 
prof. Tomasz Trojanowski
 str. 22

14:40-15:55

Neonatologia – coraz większe 
możliwości i wyzwania
Moderator: prof. Ewa Helwich
 str. 26DB-03 PE-03

15:00 14:45–16:15 – debata plenarna

Działania samorządu na rzecz 
powszechnej profilaktyki zdrowia
Moderatorzy: Krzysztof Przybył, 
prof. Henryk Skarżyński

 str. 15

14:35-16:15

Innowacje medyczne i problemy 
w dobie pandemii wirusa 
SARS-CoV-2 z punktu widzenia 
specjalistów: wyzwania –
możliwości – perspektywy
Moderator: prof. Jurek Olszewski
 str. 17

15:00

PD-01

15:15-16:35

Telemedycyna – świetne projekty 
– a jakie efekty?
Moderatorzy: mec. Jan Pachocki, 
prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 20

PD-05

15:45-16:45

Rola pracodawców, mediów 
i Kościoła w promocji zdrowia 
Polaków
Moderator: dr hab. Edyta 
Sutkowska
 str. 24

PE-17

16:00 PE-10 15:55-17:35

Dług zdrowotny – perspektywa 
pandemii
Moderatorzy: Anna Jasińska, 
dr Michał Sutkowski
 str. 27

16:00

WY-05 PE-04 16:05-16:40
Bezkontaktowy monitor 
oddechowo-krążeniowy
Moderator: prof. Andrzej 
Czyżewski
 str. 23

16:15–16:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 15

16:15-17:45
Kardiologia w dobie pandemii 
COVID-19
Moderatorzy: prof. Adam 
Witkowski, prof. Przemysław 
Mitkowski
 str. 18

DB-04 PE-08 PE-11

16:30–17:50 – debata plenarna rektorów 
uczelni medycznych

Współczesna edukacja 
na kierunkach medycznych
Moderatorzy: prof. Ryszard 
Gellert, prof. Tomasz Grodzicki

 str. 15

16:35–17:40

Wyzwania dla zdrowia 
publicznego w czasie pandemii 
COVID-19
Moderatorzy: prof. Wojciech 
Hanke, prof. Cezary Włodarczyk
 str. 21

16:40-17:40

Wyzwania dla systemu ochrony 
zdrowia w obliczu zmian 
w leczeniu schorzeń narządów 
zmysłów na przykładzie zmysłu 
wzroku
Moderator: Małgorzata Pacholec
 str. 23

PE-13

16:45-17:45

Znaczenie szybkiej diagnostyki 
w uzyskaniu sukcesu 
terapeutycznego w neurologii 
dziecięcej
Moderatorzy: prof. Ewa Pilarska, 
prof. Maria Mazurkiewicz- 
-Bełdzińska
 str. 25

17:00 17:00

 DB: debaty plenarne
 PD: panele dyskusyjne

 PE: panele ekspertów 
 WY: wykłady 

 SYMP: sympozja satelitarne
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Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6

8:00 WY-11 WY-15 WY-16 WY-17 WY-18 WY-19 8:00

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 28

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 30

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 33

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 35

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 38

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 40

9:00 SYMP-07 SYMP-08 SYMP-09 SYMP-10 SYMP-11 SYMP-12 9:00

9:00-10:00

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 28

9:00-10:00

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 31

9:00-10:25

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 33

9:00-9:55

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 36

9:00–9:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 38

9:00–10:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 41

PE-29

9:35–11:00

Zagrożenia zdrowotne związane 
z nowymi i starymi patogenami
 str. 39

PD-12

10:00 DB-05 PE-18 9:55–11:05

Jak naprawić adherence 
w procesie leczniczym po erze 
teleporady?
Moderator: Krzysztof Suszek
 str. 36

10:00

10:00–11:00
debata plenarna ministrów zdrowia 

Nadzór epidemiologiczny 
w polskiej ochronie zdrowia 
w okresie ostatnich 30 lat
Moderatorzy: Renata Furman, 
prof. Andrzej Wojtyła

 str. 29

10:00-11:15

Choroby mózgu – priorytet 
współczesnej medycyny
Moderator: dr hab. Piotr Maciejak
 str. 31

PE-23

10:25-11:20

Zdrowotne i ogólnospołeczne 
znaczenie aktywności fizycznej – 
potęga profilaktyki
Moderator: prof. Andrzej Ziemba
 str. 34

PE-35

10:35-11:35

Przeszczepianie narządów 
w Polsce sukcesy i wyzwania
Moderator: prof. Magdalena Durlik
 str. 4111:00 WY-12

11:00–11:15

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 29

PE-26 PE-30 11:00

11:05–12:15

Strategie pomocowe dla osób 
z niepełnosprawnością słuchową 
w okresie pandemii COVID-19
Moderator: prof. Artur Lorens
 str. 36

11:00–12:15

Endokrynologia i diabetologia 
wieku rozwojowego w dobie 
pandemii zakażeń koronawirusem
Moderator: prof. Mieczysław 
Walczak
 str. 39

DB-06 PE-19 PD-09

11:15–12:15
debata plenarna rektorów uczelni 
niemedycznych

Globalne zagrożenie 
w ocenie ekspertów środowiska 
uniwersyteckiego
Moderatorzy: prof. Alojzy Z. 
Nowak, prof. Piotr Wachowiak

 str. 29

11:15–12:15

Współczesne możliwości 
diagnostyki i terapii zaburzeń 
słuchu, głosu, mowy i równowagi
Moderatorzy: prof. Krzysztof 
Kochanek, prof. Piotr H. 
Skarżyński
 str. 31

11:20–12:20

Zwierzęta w badaniach 
medycznych i doskonaleniu 
biegłości zabiegowej
Moderator: prof. Romuald 
Zabielski
 str. 34

WY-20

11:35–12:35

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 41

12:00 12:00
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Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6

8:00 WY-11 WY-15 WY-16 WY-17 WY-18 WY-19 8:00

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 28

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 30

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 33

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 35

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 38

8:00–9:00

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 40

9:00 SYMP-07 SYMP-08 SYMP-09 SYMP-10 SYMP-11 SYMP-12 9:00

9:00-10:00

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 28

9:00-10:00

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 31

9:00-10:25

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 33

9:00-9:55

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 36

9:00–9:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 38

9:00–10:35

Sympozja satelitarne uczelni 
medycznych, instytutów 
medycznych i innych jednostek
 str. 41

PE-29

9:35–11:00

Zagrożenia zdrowotne związane 
z nowymi i starymi patogenami
 str. 39

PD-12

10:00 DB-05 PE-18 9:55–11:05

Jak naprawić adherence 
w procesie leczniczym po erze 
teleporady?
Moderator: Krzysztof Suszek
 str. 36

10:00

10:00–11:00
debata plenarna ministrów zdrowia 

Nadzór epidemiologiczny 
w polskiej ochronie zdrowia 
w okresie ostatnich 30 lat
Moderatorzy: Renata Furman, 
prof. Andrzej Wojtyła

 str. 29

10:00-11:15

Choroby mózgu – priorytet 
współczesnej medycyny
Moderator: dr hab. Piotr Maciejak
 str. 31

PE-23

10:25-11:20

Zdrowotne i ogólnospołeczne 
znaczenie aktywności fizycznej – 
potęga profilaktyki
Moderator: prof. Andrzej Ziemba
 str. 34

PE-35

10:35-11:35

Przeszczepianie narządów 
w Polsce sukcesy i wyzwania
Moderator: prof. Magdalena Durlik
 str. 4111:00 WY-12

11:00–11:15

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 29

PE-26 PE-30 11:00

11:05–12:15

Strategie pomocowe dla osób 
z niepełnosprawnością słuchową 
w okresie pandemii COVID-19
Moderator: prof. Artur Lorens
 str. 36

11:00–12:15

Endokrynologia i diabetologia 
wieku rozwojowego w dobie 
pandemii zakażeń koronawirusem
Moderator: prof. Mieczysław 
Walczak
 str. 39

DB-06 PE-19 PD-09

11:15–12:15
debata plenarna rektorów uczelni 
niemedycznych

Globalne zagrożenie 
w ocenie ekspertów środowiska 
uniwersyteckiego
Moderatorzy: prof. Alojzy Z. 
Nowak, prof. Piotr Wachowiak

 str. 29

11:15–12:15

Współczesne możliwości 
diagnostyki i terapii zaburzeń 
słuchu, głosu, mowy i równowagi
Moderatorzy: prof. Krzysztof 
Kochanek, prof. Piotr H. 
Skarżyński
 str. 31

11:20–12:20

Zwierzęta w badaniach 
medycznych i doskonaleniu 
biegłości zabiegowej
Moderator: prof. Romuald 
Zabielski
 str. 34

WY-20

11:35–12:35

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 41

12:00 12:00

 DB: debaty plenarne
 PD: panele dyskusyjne

 PE: panele ekspertów 
 WY: wykłady 

 SYMP: sympozja satelitarne
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20
21

Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6

WY-13 PE-20 PD-10 PE-27 PD-16

12:15–12:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 29

12:15–13:15

Telemedycyna w kardiologii 
dziecięcej
Moderatorzy: prof. Bożena Werner, 
prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 32

12:20–13:20

COVID-19, ale co dalej?
Moderator: Mariola Łodzińska
 str. 34

12:15–13:05

Zapotrzebowanie na usługi 
medyczne i niemedyczne w Polsce 
– rola nowoczesnej medycyny
Moderator: dr hab. Edyta 
Sutkowska
 str. 37

12:15–13:20

Profilaktyka chorób przyzębia 
w kontekście zachowania zdrowia 
ogólnego
Moderator: prof. Renata Górska
 str. 39

PE-36

12:35–13:35

Kompleksowa rehabilitacja osób 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2
Moderatorzy: prof. Piotr Majcher, 
prof. Dariusz Białoszewski
 str. 41

DB-07

12:30–13:50

debata plenarna dyrektorów instytutów 
medycznych

Rola instytutów medycznych we 
współczesnej ochronie zdrowia
Moderatorzy: dr Marek Migdał, 
prof. Henryk Skarżyński

 str. 29

13:00 PE-28 13:00

PD-07 PE-24 13:05-14:05

Aplikacja wyników badań 
socjologicznych w rozwiązywaniu 
kluczowych problemów 
zdrowotnych Polaków
Moderator: dr Krzysztof Puchalski
 str. 37

13:15-13:45

Telemedycyna w kardiologii 
dziecięcej
Moderatorzy: prof. Bożena Werner, 
prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 32

13:20–14:20

Wybrane projekty naukowe 
realizowane w Instytucie Fizjologii 
i Patologii Słuchu
Moderator: prof. Krzysztof 
Kochanek
 str. 34

PE-31

13:20-14:25

Stan po COVID-19 – stan po burzy
Moderatorzy: prof. Jerzy Walecki, 
prof. Waldemar Wierzba
 str. 39

PE-37

13:35-14:40

Opieka farmaceutyczna  
i co dalej…
Moderator: dr hab. Anna 
Staniszewska
 str. 42

WY-14

13:50–14:05

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 30

PD-08

13:45-14:55

Wdrożenie leczenia 
nieubezpieczonych osadzonych 
chorych na HCV
Moderator: Kalina Gierblińska
 str. 32

14:00 PD-13

14:05-15:10

Interdyscyplinarnie 
o sytuacji osób interpłciowych 
i transpłciowych w Polsce
Moderator: prof. Aneta Gawlik
 str. 37

14:00

DB-08

14:05–15:35 

debata plenarna

Zdrowie Polaków – rola mediów
Moderatorzy: prof. Henryk 
Skarżyński, Henryk Szrubarz

 str. 30

PE-25 PE-32

14:20–15:20

Syndemia: problemy 
w diagnostyce i leczeniu chorób 
innych niż COVID-19
Moderator: prof. Michał Myśliwiec
 str. 35

14:25-15:30

Pandemia COVID-19 a zdrowie 
psychiczne i fizyczne człowieka
Moderatorzy: prof. Beata 
Karakiewicz, prof. Karolina 
Skonieczna-Żydecka
 str. 40

PE-38

14:40-15:40

Praktyczne wykorzystanie 
telemedycyny w Polsce XXI w.
Moderator: prof. Wojciech Fendler
 str. 42

15:00 PE-21 15:00

14:55-15:50

Dorosły z wadą wrodzoną serca 
– zagubiony w systemie opieki 
zdrowotnej
Moderatorzy: prof. Jarosław 
Kaźmierczak, dr Maria Miszczak
 str. 32

PD-14

PD-11 15:10–16:10

Innowacje w medycynie z Godłem 
„Teraz Polska”
Moderator: dr Jarosław Górski
 str. 38

15:20–16:25

W jaki sposób powinny być 
realizowane duże inwestycje 
zdrowotne?
Moderator: Karolina Kowalska
 str. 35

PE-33

PD-06

15:35–16:45

Edukacja w czasie pandemii – 
zdrowotne aspekty kształcenia 
na odległość
Moderator: prof. Tomasz Szapiro

 str. 30

15:30–16:30

Inżynieria w walce z zagrożeniem 
SARS-CoV-2
Moderator: dr hab. Michał Borecki
 str. 40

PE-39

15:40–16:60

Komitet Nauk Klinicznych PAN
Moderator: prof. Michał Myśliwiec
 str. 42

PE-22

16:00 15:50–16:50

COVID-19, nowotwory, otyłość – 
pandemie współczesnego świata 
z perspektywy chirurgii
Moderator: prof. Mariusz Frączek
 str. 33

16:00

PD-15

16:10–17:15

Rola pacjenta w badaniu 
klinicznym
Moderator: Kalina Gierblińska
 str. 38

PE-34

16:30–17:00

Aktualne wyzwania zdrowotne 
w psychiatrii
 str. 40

PD-06

16:45

Zakończenie Kongresu
17:00 17:00
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WY-13 PE-20 PD-10 PE-27 PD-16

12:15–12:30

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 29

12:15–13:15

Telemedycyna w kardiologii 
dziecięcej
Moderatorzy: prof. Bożena Werner, 
prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 32

12:20–13:20

COVID-19, ale co dalej?
Moderator: Mariola Łodzińska
 str. 34

12:15–13:05

Zapotrzebowanie na usługi 
medyczne i niemedyczne w Polsce 
– rola nowoczesnej medycyny
Moderator: dr hab. Edyta 
Sutkowska
 str. 37

12:15–13:20

Profilaktyka chorób przyzębia 
w kontekście zachowania zdrowia 
ogólnego
Moderator: prof. Renata Górska
 str. 39

PE-36

12:35–13:35

Kompleksowa rehabilitacja osób 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2
Moderatorzy: prof. Piotr Majcher, 
prof. Dariusz Białoszewski
 str. 41

DB-07

12:30–13:50

debata plenarna dyrektorów instytutów 
medycznych

Rola instytutów medycznych we 
współczesnej ochronie zdrowia
Moderatorzy: dr Marek Migdał, 
prof. Henryk Skarżyński

 str. 29

13:00 PE-28 13:00

PD-07 PE-24 13:05-14:05

Aplikacja wyników badań 
socjologicznych w rozwiązywaniu 
kluczowych problemów 
zdrowotnych Polaków
Moderator: dr Krzysztof Puchalski
 str. 37

13:15-13:45

Telemedycyna w kardiologii 
dziecięcej
Moderatorzy: prof. Bożena Werner, 
prof. Ryszard Piotrowicz
 str. 32

13:20–14:20

Wybrane projekty naukowe 
realizowane w Instytucie Fizjologii 
i Patologii Słuchu
Moderator: prof. Krzysztof 
Kochanek
 str. 34

PE-31

13:20-14:25

Stan po COVID-19 – stan po burzy
Moderatorzy: prof. Jerzy Walecki, 
prof. Waldemar Wierzba
 str. 39

PE-37

13:35-14:40

Opieka farmaceutyczna  
i co dalej…
Moderator: dr hab. Anna 
Staniszewska
 str. 42

WY-14

13:50–14:05

Wykłady ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny
 str. 30

PD-08

13:45-14:55

Wdrożenie leczenia 
nieubezpieczonych osadzonych 
chorych na HCV
Moderator: Kalina Gierblińska
 str. 32

14:00 PD-13

14:05-15:10

Interdyscyplinarnie 
o sytuacji osób interpłciowych 
i transpłciowych w Polsce
Moderator: prof. Aneta Gawlik
 str. 37

14:00

DB-08

14:05–15:35 

debata plenarna

Zdrowie Polaków – rola mediów
Moderatorzy: prof. Henryk 
Skarżyński, Henryk Szrubarz

 str. 30

PE-25 PE-32

14:20–15:20

Syndemia: problemy 
w diagnostyce i leczeniu chorób 
innych niż COVID-19
Moderator: prof. Michał Myśliwiec
 str. 35

14:25-15:30

Pandemia COVID-19 a zdrowie 
psychiczne i fizyczne człowieka
Moderatorzy: prof. Beata 
Karakiewicz, prof. Karolina 
Skonieczna-Żydecka
 str. 40

PE-38

14:40-15:40

Praktyczne wykorzystanie 
telemedycyny w Polsce XXI w.
Moderator: prof. Wojciech Fendler
 str. 42

15:00 PE-21 15:00

14:55-15:50

Dorosły z wadą wrodzoną serca 
– zagubiony w systemie opieki 
zdrowotnej
Moderatorzy: prof. Jarosław 
Kaźmierczak, dr Maria Miszczak
 str. 32

PD-14

PD-11 15:10–16:10

Innowacje w medycynie z Godłem 
„Teraz Polska”
Moderator: dr Jarosław Górski
 str. 38

15:20–16:25

W jaki sposób powinny być 
realizowane duże inwestycje 
zdrowotne?
Moderator: Karolina Kowalska
 str. 35

PE-33

PD-06

15:35–16:45

Edukacja w czasie pandemii – 
zdrowotne aspekty kształcenia 
na odległość
Moderator: prof. Tomasz Szapiro

 str. 30

15:30–16:30

Inżynieria w walce z zagrożeniem 
SARS-CoV-2
Moderator: dr hab. Michał Borecki
 str. 40

PE-39

15:40–16:60

Komitet Nauk Klinicznych PAN
Moderator: prof. Michał Myśliwiec
 str. 42

PE-22

16:00 15:50–16:50

COVID-19, nowotwory, otyłość – 
pandemie współczesnego świata 
z perspektywy chirurgii
Moderator: prof. Mariusz Frączek
 str. 33

16:00

PD-15

16:10–17:15

Rola pacjenta w badaniu 
klinicznym
Moderator: Kalina Gierblińska
 str. 38

PE-34

16:30–17:00

Aktualne wyzwania zdrowotne 
w psychiatrii
 str. 40

PD-06

16:45

Zakończenie Kongresu
17:00 17:00

 DB: debaty plenarne
 PD: panele dyskusyjne

 PE: panele ekspertów 
 WY: wykłady 

 SYMP: sympozja satelitarne



Konkurs Kongresowy

PERSPEKTYWY
MEDYCYNY
Celem Konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które 
przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania 
pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki 
medycznej oraz popularyzację postaw prozdrowotnych. 

Wyróżnienia Perspektywy Medycyny będą przyznawane 
w pięciu kategoriach:
• profilaktyka zdrowotna
• organizacja – ochrona zdrowia
• promocja zdrowia w mediach
• innowacje i wdrożenia
• telemedycyna, usługi e-zdrowia

Ocenie poddawane będą osiągnięcia 
na polu wprowadzania nowatorskich pomy-
słów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które 
przyczyniają się do podnoszenia poziomu ochrony zdrowia. 
Oceniane będą: sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, opraco-
wane nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, unowocześnianie 
polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne 
służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów. Popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej 
oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Laureaci zgłaszani są przez Kapitułę Konkursu, która składa się z członków Rady Programowej Kongresu 
Zdrowie Polaków

Termin ogłoszenia Konkursu „Perspektywy Medycyny” – 1. dnia Kongresu „Zdrowie Polaków”.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień będzie miało miejsce podczas publikacji Raportu 
Kongresu Zdrowie Polaków 2021.

ai163291727525_2021 KZP_205X295_konkurs.pdf   1   29.09.2021   14:07:57
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25 października 2021 | poniedziałek

Kanały 1–6

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu 

Przywitanie Gości:   prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński 
Przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021

Wystąpienia:  prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP

Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP

prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich 

dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia 

dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia

Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta

Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący 
Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk 

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki

Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy

Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Narodowej Rady 
Rozwoju przy Prezydencie RP

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej 

dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej 
Instytutów Badawczych
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Kanał 1

9:00–10:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-01

WY-01/A prof. Henryk Skarżyński
25-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

WY-01/B prof. Monika Ołdak
Nowoczesna diagnostyka genetyczna niedosłuchów

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu   str. 13

11:30–12:30 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny  WY-02

WY-02/A prof. Jolanta Sykut-Cegielska
Inicjatywy na rzecz poprawy opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi

WY-02/B Dorota Korycińska
Rola parasolowej organizacji pacjentów onkologicznych w działaniach na rzecz 
chorych na raka. Doświadczenie z czasów pandemii COVID-19

WY-02/C Anna Śliwińska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – sprawdzony partner chorych na cukrzycę

12:30–13:15 Debata plenarna DB-01

Sztuczna inteligencja w obecnej praktyce klinicznej
Moderator: prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy:  prof. Andrzej Czyżewski
 prof. Krzysztof Kochanek
 prof. Jerzy Szaflik
 prof. Agata Szkiełkowska
 prof. Ryszard Tadeusiewicz

13:15–13:30 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-03

 prof. Henryk Skarżyński, prof. Piotr H. Skarżyński
Implanty słuchowe w leczeniu zaburzeń słuchu

13:30–14:30 Debata plenarna DB-02

Zdrowie publiczne
Moderatorzy: prof. Michał Kleiber
 dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
 prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy:  prof. Alicja Chybicka
 dr hab. Grzegorz Juszczyk
 dr Beata Małecka-Libera
 prof. Jarosław Pinkas
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14:30–14:45 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny  WY-04

 prof. Danuta Raj-Koziak
Współczesne możliwości diagnostyki i terapii szumów usznych

14:45–16:15 Debata plenarna  DB-03

Działania samorządu na rzecz powszechnej 
profilaktyki zdrowia

Moderatorzy: Krzysztof Przybył
 prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy: Izabela Domagała
 Zuzanna Donath-Kasiura
 Radosław Grochal
 Elżbieta Kois-Żurek
 Elżbieta Lanc
 Monika Lipińska
 Joanna Nyczak
 Olga Pilarska-Siennicka
 Sylwia Rembiszewska-Piątek
 Jędrzej Solarski
 Paulina Stochniałek
 Małgorzata Szczudłowska
 Tomasz Wróblewski

16:15–16:30 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-05

 dr Justyna Dąbrowska-Bień
Możliwość i nowoczesnej rynochirurgii

16:30–17:50 Debata plenarna rektorów uczelni medycznych DB-04

Współczesna edukacja na kierunkach medycznych
Moderator: prof. Ryszard Gellert
 prof. Tomasz Grodzicki

Uczestnicy: prof. Adrian Chabowski
 prof. Krzysztof Filipiak
 prof. Dariusz A. Kosior
 prof. Jerzy Kotowicz
 prof. Bogusław Machaliński
 prof. Leszek Markuszewski
 prof. Ryszard Pękała
 prof. Piotr Pruszczyk
 prof. Adam Reich
 prof. Maciej Słodki
 prof. Krystyna Strzała
 prof. Tomasz Szczepański
 prof. Wojciech Załuska
 prof. Danuta Zarzycka
 prof. Tomasz Zatoński
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Kanał 2

9:00–10:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-06

WY-06/A prof. Janusz Heitzman
Jak COVID-19 wpływa na epidemiologię zaburzeń psychicznych i zmiany 
w organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej?

WY-06/B prof. Dominika Dudek
Wyzwania psychiatrii w czasach pandemii COVID-19

WY-06/C gen. prof. Marek Maruszyński
E-Thrombosis, Seat Immobility Thromboembolism (SIT) – niewirusowe czynniki 
ryzyka zdrowia w czasie COVID-19

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu    str. 13

11:30–12:35  Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-01
instytutów medycznych i innych jednostek

Opieka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu nad zdrowiem mieszkańców 
Dolnego Śląska w dobie COVID-19

Wykłady: prof. Tomasz Zatoński
Wprowadzenie

 prof. Brygida Knysz
Rola Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego

 dr hab. Katarzyna Madziarska
Szpital Tymczasowy COVID-19

 Barbara Korzeniowska
Szczepienia przeciwko COVID-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

 prof. Leszek Szenborn
Zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci i młodzieży – przebieg, następstwa 
i zapobieganie

 prof. Beata Jankowska-Polańska
Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym – nowa rzeczywistość w czasie 
pandemii SARS-CoV-2

12:35–13:25 Panel ekspertów PE-01
Panel pod patronatem Sesji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i 
Integracji Społecznej PAN

Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży
Moderator: prof. Bartosz Molik

Wykłady: prof. Bartosz Molik
Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce – wprowadzenie do problemu

 prof. Maciejewska-Skrendo
Zespół postcovidowy (ang. post-COVID-19 syndrome) – jak wspierać powrót do 
zdrowia i pełnej aktywności u osób doświadczających długotrwałych skutków 
kontaktu z wirusem SARS-CoV-2
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 prof. Joanna Basiaga-Pasternak, prof. Monika Guszkowska
Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce (i terapii) negatywnych następstw 
psychicznych pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży

 prof. Andrzej Kosmol
Aktywność fizyczna w czasie pandemii COVID-19 – ograniczenia i potrzeby

13:25–14:35 Panel ekspertów PE-02

Współpraca z farmaceutą w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii

Moderator: prof. Agnieszka Skowron

Wykłady: prof. Anna Wiela-Hojeńska, mgr Kamila Urbańczyk
Koncyliacja lekowa i współpraca z farmaceutą klinicznym

 prof. Agnieszka Zimmerman
Miejsce farmaceuty w systemie ochrony zdrowia

 prof. Agnieszka Skowron, prof. Mariola Drozd
Problemy lekowe w populacji polskich pacjentów – czy opieka farmaceutyczna 
pomoże je rozwiązać?

 dr Witold Jamróz, prof. Renata Jachowicz
Druk przestrzenny – panaceum na zmieniającą się rzeczywistość?

14:35–16:15 Panel ekspertów PE-03

Innowacje medyczne i problemy w dobie pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 z punktu widzenia specjalistów: 
wyzwania –możliwości – perspektywy

Moderator: prof. Jurek Olszewski

Wykłady: prof. Adam Antczak
Rozwój terapii niewydolności oddechowej w dobie pandemii wirusem 
SARS-CoV-2

 prof. Jurek Olszewski
Następstwa laryngologiczne u chorych po przebytym zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2: wyzwania – możliwości – perspektywy

prof. Anna Piekarska
COVID-19 – rewolucja w leczeniu śródmiąższowego zapalenia płuc

 dr hab. Mariusz Piechota
Ciężkie postacie zapalenia płuc po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 na Oddziale 
Intensywnej Terapii – spojrzenie anestezjologa

 prof. Hanna Zielińska-Bliźniewska
Problemy zdrowotne pacjentów w dobie pandemii wirusem SARS-CoV-2 
z punktu widzenia alergologa

 prof. Joanna Kostka
Innowacje w rehabilitacji oddechowej chorych po przebytym zakażeniu wirusem 
SARS-CoV-2: wyzwania –możliwości – perspektywy
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16:15–17:45 Panel ekspertów PE-04
Panel pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia w dobie pandemii COVID-19
Moderatorzy: prof. Przemysław Mitkowski
 prof. Adam Witkowski

Wykłady: prof. Tomasz Zdrojewski
Epidemiologia chorób serca w dobie pandemii COVID-19

 prof. Jacek Legutko
Jak pandemia wpłynęła na leczenie ostrych zawałów serca i na możliwości 
wykonywania innych zabiegów kardiologicznych?

 prof. Tomasz Hinrle
Kardiochirurgia w dobie pandemii

 prof. Marcin Grabowski
Problemy leczenia chorób przewlekłych i rozpoznawania nowych przypadków 
kardiologicznych w trakcie pandemii

 prof. Mariusz Gąsior
Czy programy kardiologicznej opieki koordynowanej (KOS, KONS) oraz sieć 
kardiologiczna mogą poprawić sytuację?

 prof. Oskar Kowalski
Innowacje terapeutyczne w kardiologii, na które czekamy

Kanał 3

9:00–10:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-07

WY-07/A prof. Ryszard Gellert
COVID-19 a paradygmat nauczania medycyny

WY-07/B lek. Łukasz Jankowski
Lekarze przyszłości

WY-07/C Monika Jarzębska
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności – wiedza i świadomość 
konsumentów

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu    str. 13

11:30–12:35  Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-02
instytutów medycznych i innych jednostek

Wyzwania w zdrowiu publicznym w latach 2020-2021 
z perspektywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny

Moderator: Anna Dela

Uczestnicy: prof. Rafał Gierczyński
 dr hab. Grzegorz Juszczyk
 prof. Bogdan Wojtyniak
 dr Katarzyna Wolnicka
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12:35–13:35 Panel ekspertów PE-05

Onkologia i hematologia dziecięca
Moderatorzy: prof. Jan Styczyński
 prof. Tomasz Szczepański

Wykłady: prof. prof. Jan Styczyński, prof. Tomasz Szczepański
Wprowadzenie

 prof. Piotr Czauderna
Wzrost wyleczalności w onkologii dziecięcej w Polsce w pryzmacie powstającej 
Narodowej Strategii Onkologicznej

 prof. Tomasz Szczepański
Ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce w kontekście Europejskich Sieci 
Referencyjnych (ERN PaedCan)

 prof. Jan Styczyński
Problem „przejścia” dzieci do opieki nad pacjentami dorosłymi – spojrzenie 
lekarza

 Aleksandra Rudnicka
Problem „przejścia” dzieci do opieki nad pacjentami dorosłymi – spojrzenie 
pacjenta

 prof. Krzysztof Kałwak
CAR-T i inne nowoczesne terapie komórkowe oraz międzynarodowe programy 
terapii w onkologii dziecięcej

 prof. Bożenna Dembowska-Bagińska
Neuroonkologia dziecięca: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

 prof. Wojciech Młynarski
Diagnostyka molekularna: konieczna droga do indywidualizacji leczenia 
w onkologii dziecięcej

 prof. Tomasz Szczepański, prof. prof. Jan Styczyński
Podsumowanie

13:35–14:35 Panel ekspertów PE-06

Neuroobrazowanie w badaniach naukowych 
z udziałem grup klinicznych

Moderator: dr hab. Tomasz Wolak

Wykłady: dr hab. Tomasz Wolak
Badania obrazowe drogi słuchowej w grupach klinicznych

 dr Hanna Cygan
Zaburzenia rozwoju językowego w badaniach neuroobrazowych

 dr Agnieszka Pluta
Neuroobrazowanie poznania społecznego

 dr Agnieszka Pluta
Realizacja grantów naukowych we współpracy z ośrodkami badawczymi
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14:35–15:15 Panel ekspertów PE-07
Panel pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk 
Klinicznych PAN oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego

Telemedycyna – świetne projekty – a jakie efekty?
Moderatorzy: prof. Grzegorz Opolski
 prof. Ryszard Piotrowicz

Wykłady: prof. Piotr H. Skarżyński
Telediagnostyka w audiologii i telefitting w zdalnym nadzorze nad 
funkcjonowaniem implantu ślimakowego w częściowej głuchocie (PDT)

 prof. Ryszard Piotrowicz, dr hab. Ewa Piotrowicz
Telerehabilitacja kardiologiczna TELEREH-HF

 prof. Paweł Krzesiński
Teleopieka w niewydolności serca AMULET

 prof. Zbigniew Kalarus
Telemonitoring w migotaniu przedsionków NOMED

 prof. Marcin Grabowski
Telemonitoring po zawale serca – AfterAMI

15:15–16:35 Panel dyskusyjny PD-01
Panel pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk 
Klinicznych PAN oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego

Telemedycyna – świetne projekty – a jakie efekty?
Moderatorzy: mec. Jan Pachocki
 prof. Ryszard Piotrowicz

Wykłady: prof. Katarzyna Kolasa
Przesłanki ekonomiczne wdrażania nowoczesnych rozwiązań telemedycznych do 
praktyki klinicznej

 prof. Paweł Krzesiński
Wdrażanie projektów badawczych do systemu opieki zdrowotnej – wyzwania

 mec. Jan Pachocki
Założenia systemu, który skutecznie wprowadza wysoko jakościowe, skuteczne 
technologie telemedyczne

Dyskusja: gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak
 prof. Paweł Krzesiński
 prof. Przemysław Mitkowski
 mec. Jan Pachocki
 prof. Ryszard Piotrowicz
 dr hab. Radosław Sierpiński
 prof. Piotr H. Skarżyński
 prof. Janina Stępińska
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16:35–17:40 Panel ekspertów PE-08

Wyzwania dla zdrowia publicznego w czasie 
pandemii COVID-19

Moderatorzy: prof. Wojciech Hanke
 prof. Cezary Włodarczyk

Wykłady: prof. Cezary Włodarczyk
Zdrowie Publiczne 3.0. Zmiana paradygmatu po pandemii

 prof. Wojciech Hanke
Stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w sprawie 
szczepień przeciw COVID-19

Dyskusja: dr hab. Grzegorz Juszczyk
 prof. Bogdan Wojtyniak
 prof. Tomasz Zdrojewski

Kanał 4

9:00–10:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-08

WY-08/A prof. Sylwia Kołtan
Szczepienia przeciwko „starym” i „nowym” chorobom zakaźnym

WY-08/B dr Leszek Borkowski
Szczepionki i inne leki w czasie pandemii COVID-19

WY-08/C prof. Jarosław Dziadek
Choroby infekcyjne wyzwaniem XXI wieku – lekooporna gruźlica

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu   str. 13

11:30–12:00  Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-03
instytutów medycznych i innych jednostek

70-lecie Instytutu Matki i Dziecka
Uczestnicy: prof. Anna Fijałkowska
 dr Alicja Karney
 dr Tomasz Maciejewski

12:00–12:35  Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-04
instytutów medycznych i innych jednostek
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Model funkcjonowania opieki zdrowotnej 
na szczeblu lokalnym
Ochrona zdrowia w Małopolsce – wyzwania i rozwiązania 
zastosowane przez wojewódzkie władze samorządowe

Wykłady: Witold Kozłowski
Wprowadzenie
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 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie:
 lek. Artur Asztabski
 prof. Andrzej Budzyński
 dr hab. Anna Chrapusta
 dr Grzegorz Kwiatkowski
 lek. Stanisław Rusek
 dr hab. Mariusz Szuta

 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II:
 prof. Grzegorz Gajos

 Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu:
 lek. Joanna Dąbrowska
 dr Beata Jakubowska-Zając
 Wiesława Jasińska
 Gabriela Michalska
 lek. Mariusz Rąbalski
 Lidia Zelek

 Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie:
 lek. Stanisław Stępniewski

12:35–13:25 Panel dyskusyjny PD-02
Psychiatria dziecięca – stare i nowe problemy

Moderator: dr hab. Barbara Remberk

Uczestnicy: prof. Małgorzata Janas-Kozik
 prof. Filip Rybakowski
 prof. Agnieszka Słopień
 prof. Tomasz Wolańczyk

13:25–14:40 Panel dyskusyjny PD-03

Szkolenie specjalizacyjne w położnictwie i ginekologii
Moderator: prof. Krzysztof Czajkowski

Uczestnicy: dr Tomasz Maciejewski
 prof. Przemysław Oszukowski
 prof. Tomasz Rechberger
 prof. Piotr Sieroszewski
 prof. Mariusz Zimmer

14:40–16:05 Panel ekspertów PE-09

Obecne wyzwania w neurologii i neurochirurgii
Moderatorzy: prof. Urszula Fiszer
 prof. Tomasz Trojanowski

Wykłady: prof. Anna Członkowska
Osiągnięcia w diagnostyce i terapii choroby Wilsona

 prof. Radosław Rola
Model koordynowanej opieki nad pacjentami ze złośliwymi guzami OUN

 dr hab. Dariusz Szczepanek
Moya Moya – rzadka choroba naczyniowa OUN

 prof. Marcin Mycko
Nowoczesne metody diagnostyki i terapii chorób demielinizacyjnych
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16:05–16:40 Panel ekspertów PE-10

Bezkontaktowy monitor oddechowo-krążeniowy
Uczestnicy: prof. Andrzej Czyżewski
 dr Beata Graff
 Adam Kurowski

16:40–17:40 Panel ekspertów PE-11

Wyzwania dla systemu ochrony zdrowia w obliczu 
zmian w leczeniu schorzeń narządów zmysłów 
na przykładzie zmysłu wzroku

Moderator: Małgorzata Pacholec

Uczestnicy: Marzanna Bieńkowska
 Teresa Kłys
 prof. Maciej R. Krawczyński
 Adrian Kwiecień
 Joanna Popławska

Kanał 5

9:00–10:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-09

WY-09/A ks. dr Marcin Iżycki
Caritas Polska jako promotor prozdrowotnego stylu życia

WY-09/B dr hab. Barbara Piekarska
Zdrowie środowiskowe jako jeden z elementów formułowania polityki zdrowotnej 
państwa i programów profilaktycznych

WY-09/C dr Małgorzata Synowiec-Piłat
Rekomendacje i postulaty praktyczne dla promocji zdrowia i profilaktyki 
onkologicznej

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu    str. 13

11:30–12:35  Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-05
instytutów medycznych i innych jednostek

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Moderatorzy: prof. Jolanta Walusiak-Skorupa
 prof. Edyta Reszka

Uczestnicy: dr Joanna Domienik-Andrzejewska
 dr hab. Ewa Jabłońska
 prof. Joanna Jurewicz
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12:35–13:35 Panel dyskusyjny PD-04
Panel pod patronatem Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Opieka koordynowana jako ważny element budowy systemu 
ochrony zdrowia opartego na wartości dla pacjenta

Moderator: prof. Jarosław J. Fedorowski

Uczestnicy: prof. Marcin Czech
 prof. Iga Rudawska
 Urszula Szybowicz
 Joanna Szyman
 Anna Warczyńska

13:35–15:45 Panel ekspertów PE-12

Naturalne metody wspierania odporności organizmu 
poprzez żywność i żywienie

Moderator: prof. Maria H. Borawska

Wykłady:  prof. Maria H. Borawska, prof. Regina Olędzka, 
dr hab. Jerzy Bertrandt, dr hab. Katarzyna Socha
Wprowadzenie

 prof. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Zalecenia żywieniowe, szczególnie dla osób starszych, wspierające odporność 
organizmu

 dr hab. Małgorzata Grembecka
Witamina D – naturalny składnik diety wspierający naszą odporność

 dr hab. Katarzyna Socha
Cynk i selen a odporność organizmu

 prof. Hanna Mojska
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w profilaktyce chorób i zaburzeń 
stanu zdrowia

 dr hab. Wojciech Koch
Polifenole – naturalne substancje immunomodulujące i przeciwdrobnoustrojowe

 prof. Maria H. Borawska
Produkty pszczele i zioła o działaniu przeciwwirusowym i wspomagającym układ 
odpornościowy

 dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż
Mikrobiota jelitowa – strażnik odporności czy źródło dobrego nastroju

15:45–16:45 Panel dyskusyjny PD-05

Rola pracodawców, mediów i Kościoła w promocji 
zdrowia Polaków

Moderator: dr hab. Edyta Sutkowska

Uczestnicy: Roman Czejarek
 ks. prof. Jan Klinkowski
 Bartosz Kwiatek
 Anna Rulkiewicz
 prof. Joanna Szczepańska-Gieracha
 prof. Wojciech Szczerba
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16:45–17:45 Panel ekspertów PE-13

Znaczenie szybkiej diagnostyki w uzyskaniu sukcesu 
terapeutycznego w neurologii dziecięcej

Moderatorzy: Ewa Pilarska
 prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Wykłady: prof. Anna Kostera-Pruszczyk
Znaczenie czasu w rozpoznawaniu chorób nerwowo-mięśniowych

 prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Padaczka u dzieci – szybka diagnostyka – skuteczne leczenie

 prof. Ewa Pilarska
Znaczenie szybkiego rozpoznania ostrej choroby naczyniowej mózgu u dzieci 
i młodzieży

 dr Marta Zawadzka
Uleczalne choroby neurozwyrodnieniowe/neurome-taboliczne – kluczowe 
znaczenie szybkiego rozpoznania

Kanał 6

9:00–10:00  Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-10

WY-10/A prof. Piotr Rutkowski
Narodowa Strategia Onkologiczna – podsumowanie dotychczasowych działań

WY-10/B prof. Wojciech Golusiński 22,
Polska onkologia w dobie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem 
nowotworów głowy i szyi

WY-10/C Katarzyna Kasica
Przyszłość medycyny regeneracyjnej dla pacjentów w minimalnym stanie 
świadomości po ciężkich uszkodzeniach mózgu i przebytej śpiączce 
(ICD10:R40.2)

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu    str. 13

11:30–12:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-06
instytutów medycznych i innych jednostek
Urząd Miasta Wrocławia

Program profilaktyki raka piersi u kobiet, 
mieszkanek Wrocławia

Uczestnicy: Ewa Krawczyńska
 Kamila Majchrzak
 prof. Rafał Matkowski
 Joanna Nyczak
 dr Marek Rząca
 dr Małgorzata Synowiec-Piłat
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12:35–13:35 Panel ekspertów PE-14
Panel pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego oraz fundacji Kreatywnie dla Zdrowia

Zdrowie w stylu życia. Wnioski z badań socjologicznych
Moderator: dr Małgorzata Synowiec-Piłat

Wykłady: dr Agnieszka Borowiec
Prozdrowotny styl życia – czym jest i jakie są jego uwarunkowania?

 dr Krzysztof Puchalski
Czy edukacja zdrowotna wystarczy, by uzdrowić styl życia Polaków?

 dr Zofia Słońska
Kompetencje zdrowotne (health literacy) a edukacja zdrowotna. Cele i związki

 lek. Michał Jędrzejek
Znaczenie priorytetu aktywizacji i upodmiotowienia w interwencjach na rzecz 
zdrowego stylu życia – aspekty etyczne

13:35–14:40 Panel ekspertów PE-15

Praca zdalna – ergonomia i zdrowie
Moderator: prof. Danuta Koradecka

Wykłady: prof. Gertruda Uścińska
Absencja chorobowa Polaków w latach 2019 i 2020

 prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Izolacja społeczna i samotność a funkcjonowanie mózgu

 prof. Joanna Bugajska
Zdrowotne zagrożenia w pracy zdalnej

 dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda
Psychospołeczne zagrożenia w pracy zdalnej

14:40–15:55 Panel ekspertów PE-16

Neonatologia – nowe możliwości i wyzwania
Moderator: prof. Ewa Helwich

Wykłady: prof. Ewa Helwich
Neonatologia – nowe możliwości i wyzwania

 prof. Ryszard Lauterbach
Żywienie parenteralne

 prof. Maria Wilińska
Laktacja i karmienie naturalne w Polsce

 prof. Tomasz Szczapa
Leczenie niewydolności oddechowej noworodka

 prof. Ewa Gulczyńska
Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej noworodka

 Elżbieta Brzozowska
Zero separacji – odpowiedź na trudną sytuację rodziców wcześniaków 
w pandemii
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15:55–17:35 Panel ekspertów PE-17

Dług zdrowotny – perspektywa pandemii
Moderatorzy: Anna Jasińska
 dr Michał Sutkowski

Wykłady: prof. Krzysztof Tomasiewicz
Wyzwania zakaźnicze; COVID-19 i nie tylko

 dr Janusz Meder
Dług zdrowotny w onkologii – realne ryzyko wzrostu liczby zgonów

 prof. Leszek Czupryniak
Czas izolacji – groźne powikłania otyłości

 prof. Piotr Pruszczyk
Choroby sercowo-naczyniowe – od zapobiegania do interwencji

 prof. Zbigniew Żuber
Choroby rzadkie wymagają więcej niż e-porady

 prof. Paweł Kowal
Projekty rozwiązań systemowych ponad podziałami

 dr Leszek Borkowski
Przerwa w leczeniu może być wyrokiem – perspektywa farmakologa i pacjenta

 prof. Anna Kostera-Pruszczyk
Tempo postępu medycyny w neurologii, a czas wdrożeń

 prof. Janusz Heitzman
Wyzwania w psychiatrii w czasie pandemii

 mec. Piotr Mierzejewski
Światowy kryzys zdrowia, a nasze prawa

 ks. Władysław Duda
Opieka terminalna coraz bardziej potrzebna
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Kanał 1

8:00–9:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-11

WY-11/A prof. Dariusz Czaprowski
Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania 
skoliozy idiopatycznej

WY-11/B prof. Janusz Bohosiewicz
Współczesne możliwości diagnostyki i terapii wad płodu. Własne doświadczenia 
w operacjach płodów z przepukliną oponowo--rdzeniową na otwartej macicy

WY-11/C dr Paulina Krasnodębska
Elektromiografia krtani w praktyce otolaryngologiczno-foniatrycznej

9:00–10:00 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-06
instytutów medycznych i innych jednostek
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Spojrzenie lokalne na bezpieczeństwo zdrowia 
publicznego w czasach pandemii COVID-19

Wykłady: prof. Marta Wiszniewska – wprowadzenie

 dr Emilia Harasim-Piszczatowska, dr Małgorzata Andryszczyk
Bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście pandemii COVID-19 jako zagrożenie 
zdrowia publicznego

 dr Jolanta Gładczuk
Choroby cywilizacyjne jako choroby współistniejące – profilaktyka  
czy działanie interwencyjne

 prof. Ewa Kleszczewska
Postęp naukowo-techniczny i postęp technologiczny w pandemii COVID-19 – 
spojrzenie lokalne

 dr Andrzej Sęk
Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie państwem (współpraca służb)

 mgr Dawid Harasim
Kształcenie ratowników medycznych i pielęgniarek oraz możliwości  
ich zatrudnienia

 Arleta Beata Jurczykowska, prof. Ewa Kleszczewska
Od opiekuna medycznego do pielęgniarki. Proces pielęgnacyjny pacjenta z SM 
jako chorobą współistniejącą z COVID-19

 Grażyna Kruszniewska, prof. Ewa Kleszczewska
Pielęgniarska opieka onkologiczna w dobie pandemii COVID-19

 Daniel Dziekoński, dr Emilia Harasim-Piszczatowska
Działania społeczne z zakresu ratownictwa medycznego a ograniczenia 
wynikające z pandemii
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10:00–11:00 Debata plenarna ministrów zdrowia DB-05

Nadzór epidemiologiczny w polskiej ochronie 
zdrowia w okresie ostatnich 30 lat

Moderatorzy: Renata Furman 
 prof. Andrzej Wojtyła

Uczestnicy: dr Marek Balicki
 prof. Marcin Czech
 prof. Adam Fronczak
 dr Anna Gręziak
 dr Krzysztof Kuszewski
 Maciej Miłkowski
 prof. Jarosław Pinkas

11:00–11:15 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-12

 dr Elżbieta Włodarczyk
Opieka rehabilitacyjna przed i po wszczepieniu implantów słuchowych

11:15–12:15 Debata plenarna rektorów uczelni niemedycznych  DB-06

Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów 
środowiska uniwersyteckiego

Moderatorzy: prof. Alojzy Z. Nowak
 prof. Piotr Wachowiak

Uczestnicy: ks. prof. Stanisław Dziekoński
 prof. Jan Łaszczyk
 prof. Bartosz Molik
 prof. Krzysztof Zaremba

12:15–12:30 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-13

 prof. Henryk Skarżyński, Barbara Kaczyńska, Agnieszka Sepioło
Muzykoterapia w rozwoju drogi słuchowej

12:30–13:50 Debata plenarna dyrektorów instytutów medycznych DB-07

Rola instytutów medycznych we współczesnej 
ochronie zdrowia

Moderatorzy: dr Marek Migdał
 prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy: dr hab. Grzegorz Juszczyk
prof. Andrzej Kawecki
dr Anna Kowalczuk
prof. Brygida Kwiatkowska
prof. Ewa Lech-Marańda
dr Tomasz Maciejewski
prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz
prof. Jolanta Walusiak-Skorupa
prof. Stefan Wesołowski
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13:50–14:05 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-14

 dr Anna Ratuszniak
Nowoczesne protezowanie słuchu

14:05–15:35 Debata plenarna DB-08

Zdrowie Polaków – rola mediów
Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński
 Henryk Szrubarz

Uczestnicy: Renata Furman
Adam Giza
Marta Jakubiak
Jadwiga Kamińska
Iwona Konarska
Małgorzata Konaszczuk
Karolina Kowalska
Paweł Kruś
Bartosz Kwiatek
Beata Mańkowska
dr Wojciech Moskal
Katarzyna Pinkosz
Dorota Romanowska
Łukasz Salwarowski
ks. Andrzej Sochal
Bożena Stasiak

15:35–16:45 Panel dyskusyjny PD-06
pod patronatem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Edukacja w czasie pandemii – zdrowotne aspekty 
kształcenia na odległość

Moderator: prof. Tomasz Szapiro

Uczestnicy: prof. Ewa Gruszczyńska
prof. Jan Łaszczyk
prof. Barbara Marcinkowska
prof. Andrzej Rokita

16:45 Zakończenie Kongresu 

Kanał 2

8:00–9:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-15

WY-15/A mec. Tomasz Młynarski
Bezpieczeństwo pacjenta w praktyce działania Rzecznika Praw Pacjenta

WY-15/B prof. Paweł Kukołowicz
Fizyka w medycynie – fizyka medyczna
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WY-15/C prof. Ewelina Nojszewska
Możliwości/konieczności wdrożenia Value-Based Health Care w Polsce

9:00–10:00 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-08
instytutów medycznych i innych jednostek

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

Wykłady: płk prof. Leszek Markuszewski
Ciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, miażdżyca i choroby naczyniowe

 prof. Andrzej Krupienicz
Przewlekła niewydolność krążenia

 prof. Krzysztof Paśnik
Chirurgia bariatryczna, nowotwory w chirurgii

 prof. Kamal Morshed
Nowotwory głowy i szyi

10:00–11:15 Panel ekspertów PE-18

Choroby mózgu – priorytet współczesnej medycyny
Moderator: dr hab. Piotr Maciejak

Wykłady: dr hab. Piotr Maciejak
Badania podstawowe – teoria a praktyka

 prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Dlaczego choroby układu nerwowego stały się kluczowym problemem  
ochrony zdrowia

 prof. Adam Wichniak
Wyzwania współczesnej psychiatrii

11:15–12:15 Panel ekspertów PE-19

Współczesne możliwości diagnostyki i terapii 
zaburzeń słuchu, głosu i równowagi

Moderatorzy: prof. Krzysztof Kochanek
 prof. Piotr H. Skarżyński

Wykłady: prof. inż. Krzysztof Kochanek
Nowoczesna diagnostyka zaburzeń słuchu

 prof. Piotr H. Skarżyński
Współczesne możliwości terapii zaburzeń słuchu

 dr Beata Miaśkiewicz
Współczesne możliwości terapii zaburzeń głosu

 prof. Agata Szkiełkowska
Nowoczesna diagnostyka zaburzeń głosu i mowy

 dr Grażyna Tacikowska
Nowoczesna diagnostyka zaburzeń równowagi

 dr Katarzyna Pietrasik
Współczesne możliwości terapii zaburzeń równowagi
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12:15–13:15 Panel ekspertów PE-20
Panel pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk 
Klinicznych PAN

Telemedycyna w kardiologii dziecięcej
Moderatorzy: prof. Bożena Werner
 prof. Ryszard Piotrowicz

Wykłady: prof. Bożena Werner
Telemedycyna w światowej kardiologii dziecięcej wyzwaniem dla kardiologów 
dziecięcych w Polsce

 dr Radosław Pietrzak
Opieka telemedyczna nad pacjentami z wrodzonymi wadami serca

 lek. Tomasz Książczyk
Znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w opiece nad rodzinami  
z zespołami arytmii wrodzonych

13:15–13:45 Panel dyskusyjny PD-07
Panel pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Telemedycyna w kardiologii dziecięcej
Uczestnicy: lek. Tomasz Książczyk

prof. Paweł Krzesiński
dr Radosław Pietrzak
prof. Ryszard Piotrowicz
prof. Bożena Werner

13:45–14:55 Panel dyskusyjny PD-08

Wdrożenie leczenia nieubezpieczonych osadzonych 
chorych na HCV

Moderator: Kalina Gierblińska

Uczestnicy: dr Anna Banaszewska
prof. Robert Flisiak
Urszula Jaworska
Maciej Miłkowski

14:55–15:50 Panel ekspertów PE-21

Dorosły z wadą wrodzoną serca ¬– zagubiony 
w systemie opieki zdrowotnej

Moderatorzy: prof. Jarosław Kaźmierczak
 dr Maria Miszczak-Knecht

Wykłady: prof. Andrzej Kansy
Leczenie wad wrodzonych serca

 prof. Grażyna Brzezińska
Złożoność procesu terapeutycznego pacjentów z wadą wrodzoną serca

 prof. Piotr Hoffman
Model opieki zdrowotnej nad dorosłym z wadą wrodzoną serca
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15:50–16:50 Panel ekspertów PE-22

COVID-19, nowotwory, otyłość – pandemie 
współczesnego świata z perspektywy chirurgii

Moderator: prof. Mariusz Frączek

Wykłady: prof. Mariusz Frączek
Jak zmienił się świat chirurga w dobie pandemii COVID-19?

 prof. Wojciech Zegarski, dr hab. Rafał Stec
Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg chorób nowotworowych i możliwości ich 
leczenia

 prof. Paweł Bogdański, dr hab. Mariusz Wyleżoł
Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg choroby otyłościowej i możliwości jej 
leczenia

 prof. Bolesław Samoliński, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Czy jesteśmy w stanie dostosować organizację leczenia chorych na nowotwory 
lub otyłość do wyzwań związanych z pandemią COVID-19?

Kanał 3

8:00–9:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-16

WY-16/A Piotr Winciunas
Absencja chorobowa w latach 2019-2021 (I półrocze) oraz działalność ZUS 
zapobiegająca niezdolności do pracy

WY-16/B prof. Iwona Grabska-Liberek
Terapie komórkowe i genowe w okulistyce

WY-16/C prof. Karina Jahnz-Różyk
Wybrane problemy w alergologii

9:00–10:25 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-08
instytutów medycznych i innych jednostek
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Kształcenie kadr medycznych w województwie pomorskim
Uczestnicy: Anna Czarnecka

Jarosław Filipczak, MBA
dr Dariusz Kostrzewa
Marzena Mrozek
Jolanta Sobierańska-Grenda, MBA
prof. Krystyna Strzała
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10:25–11:20 Panel ekspertów PE-23
Panel pod patronatem Sesji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej 
i Integracji Społecznej PAN

Zdrowotne i ogólnospołeczne znaczenie aktywności 
fizycznej – potęga profilaktyki

Moderator: prof. Andrzej Ziemba

Wykłady: prof. Magdalena Kwaśniewska, prof. Wojciech Drygas
Długofalowe skutki aktywności fizycznej na kształtowanie czynników ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego (obserwacje 30-letnie)

 prof. Andrzej Ziemba
Aktywność fizyczna w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym

 prof. Edward Franek
Regularna aktywność fizyczna a cukrzyca typu II

 prof. Tomasz Kostka
Sprawny senior – znaczenie aktywności fizycznej

11:20–12:20 Panel dyskusyjny PD-09

Zwierzęta w badaniach medycznych i doskonaleniu 
biegłości zabiegowej

Moderator: prof. Romuald Zabielski

Uczestnicy: prof. Stanisław J. Czuczwar
prof. Agnieszka Dobrzyń
prof. Adam Liebert
prof. Wiesław Tarnowski
prof. Krzysztof Turlejski

12:20–13:20 Panel dyskusyjny PD-10

COVID-19, ale co dalej?
Moderator: Mariola Łodzińska

Uczestnicy: dr Paweł Grzesiowski
dr hab. Maciej Krawczyk
Zofia Małas
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Małgorzata Rusak

13:20–14:20 Panel ekspertów PE-24

Wybrane projekty naukowe realizowane 
w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

Moderator: prof. Krzysztof Kochanek

Wykłady: prof. Monika Ołdak, dr Dominika Oziębło, mgr Anna Sarosiak
Projekty Narodowego Centrum Nauki realizowane w Zakładzie Genetyki 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Wpływ stanu uwagi na funkcjonowanie ucha wewnętrznego
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 prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Problemy w detekcji ubytków słuchu za pomocą przesiewowych testów emisji 
otoakustycznych

 prof. Artur Lorens
Wieloośrodkowe badania percepcji słuchowej użytkowników implantu 
ślimakowego

 prof. Agata Szkiełkowska
System do automatycznej detekcji zaburzeń głosu AS4LaP

 prof. Danuta Raj-Koziak
Narzędzia do oceny uciążliwości subiektywnych szumów usznych

 dr Monika Matusiak
Badanie przydatności oceny polimorfizmów genów MMP-9 i BDNF oraz 
ich produktów jako biomarkerów neuroplastyczności u dzieci z głuchotą 
prelingwalną leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego

 dr Agnieszka Pluta
Realizacja grantów naukowych we współpracy z ośrodkami badawczymi

14:20–15:20 Panel ekspertów PE-25

Syndemia: problemy w diagnostyce i leczeniu 
chorób innych niż COVID-19

Moderator: prof. Michał Myśliwiec

Wykłady: prof. Michał Myśliwiec
Syndemia – bo pandemia zaburza cały system ochrony zdrowia

 prof. Robert Flisiak
Problemy w dziedzinie chorób zakaźnych

 prof. Piotr Myśliwiec
Problemy w chirurgii podczas pandemii

 prof. Marek Wojtukiewicz
Problemy dotyczące onkologii

15:20–16:25 Panel dyskusyjny PD-11

W jaki sposób powinny być realizowane duże 
inwestycje zdrowotne?

Moderator: Karolina Kowalska

Uczestnicy: Krzysztof Kopeć
Barbara Misiewicz-Jagielak
prof. Henryk Skarżyński

Kanał 4

8:00–9:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-17

WY-17/A prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym
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WY-17/B prof. Piotr H. Skarżyński, dr Małgorzata Buksińska
Współczesne możliwości badania smaku i węchu

WY-17/C dr Beata Miaśkiewicz
Chirurgiczne modelowanie głosu

9:00–9:55 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-10
instytutów medycznych i innych jednostek
Narodowy Instytut Leków

Opieka farmaceutyczna jako integralny element 
procesu terapeutycznego. Gdzie jesteśmy i dokąd 
zmierzamy?

Moderator: Marta Markiewicz

Uczestnicy: Michał Byliniak
prof. Marcin Czech
Magdalena Kołodziej
dr Anna Kowalczuk
Stanisław Maćkowiak
dr Piotr Merks

9:55–11:05 Panel dyskusyjny  PD-12

Jak naprawić adherence w procesie leczniczym po 
erze teleporady?

Moderator: Krzysztof Suszek

Uczestnicy: dr Leszek Borkowski
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
dr Maria Libura
Anna Śliwińska

11:05–12:15 Panel ekspertów PE-26

Strategie pomocowe dla osób 
z niepełnosprawnością słuchową w okresie 
pandemii COVID-19

Moderator: prof. Artur Lorens

Wykłady: prof. Artur Lorens
Światowy Raport o Słuchu

 dr Elżbieta Włodarczyk
Diagnostyka pacjenta w kierunku zastosowania protez wszczepialnych

 dr Małgorzata Zgoda
Wykluczenie cyfrowe osób starszych i niepełnosprawnych w dobie 
telerehabilitacji po wszczepieniu implantu słuchowego

 dr inż. Anita Obrycka
Konieczność stałej opieki inżynieryjnej  i prowadzenia wymian procesorów mowy 
(medycznego środka technicznego) w czasie pandemii COVID-19 u pacjentów, 
użytkowników implantów ślimakowych

 Ewelina Grabowska
Jakość funkcjonowania po wszczepieniu implantu słuchowego – perspektywa 
pacjentów z całkowitą lub częściową głuchotą
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12:15–13:05 Panel ekspertów PE-27

Zapotrzebowanie na usługi medyczne i niemedyczne 
w Polsce – rola nowoczesnej medycyny

Moderator: dr hab. Edyta Sutkowska

Wykłady: dr Justyna Mazurek
Zmiana zapotrzebowania na usługi medyczne i niemedyczne w dobie pandemii  
COVID-19 na przykładzie analizy FIMA w badaniu jednoośrodkowym

 prof. Joanna Szczepańska-Gieracha
Rola wirtualnej rzeczywistości i tele-mentalhealth w poprawie zdrowia osób 
przewlekle chorych

 dr hab. Edyta Sutkowska
Jak wspomóc ośrodki rehabilitacyjne i centra sportowe w propagowaniu 
aktywności fizycznej, wykorzystując media – omówienie projektu Akcja 
Rehabilitacja

13:05–14:05 Panel ekspertów PE-28
Panel pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego oraz fundacji Kreatywnie dla Zdrowia

Aplikacja wyników badań socjologicznych 
w rozwiązywaniu kluczowych problemów 
zdrowotnych Polaków

Moderator: dr Krzysztof Puchalski

Wykłady: dr Małgorzata Synowiec-Piłat
Znaczenie badań socjologicznych w promocji zdrowia i profilaktyce chorób 
nowotworowych

 dr Magdalena Wieczorkowska
Znaczenie badań socjologicznych w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym

 dr Agnieszka Borowiec
Postawy wobec COVID-19 a stosowanie się do zaleceń epidemicznych. 
Wyniki badań Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego

 lek. Michał Jędrzejek
Dlaczego jest potrzebna i co daje diagnoza potrzeb zdrowotnych społeczności? 
Przykład badań wrocławskich

14:05–15:10 Panel dyskusyjny PD-13

Interdyscyplinarnie o sytuacji osób interpłciowych 
i transpłciowych w Polsce

Moderator: prof. Aneta Gawlik

Uczestnicy: prof. Agnieszka Bielska-Brodziak
mgr Marta Dora
dr Bartosz Grabski, FECSM
Wit Kania
Magdalena Mijas
Magda Rakita
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15:10–16:10 Panel dyskusyjny PD-14

Innowacje w medycynie z Godłem „Teraz Polska”
Moderator: dr Jarosław Górski

Uczestnicy: Paweł Elbanowski
dr Dawid Nidzworski
Krzysztof Przybył
prof. Piotr H. Skarżyński
prof. Piotr Suwalski
prof. Wojciech Zgliczyński

16:10–17:15 Panel dyskusyjny PD-15

Rola pacjenta w badaniu klinicznym
Moderator: Kalina Gierblińska

Uczestnicy: dr Anna Banaszewska
Urszula Jaworska
Agnieszka Ryniec
dr Rafał Staszewski

Kanał 5

8:00–9:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-18

WY-18/A prof. Włodzimierz Opoka, dr Mariusz Janikowski
Równoległy świat leków

WY-18/B prof. Beata Kawala
Leczenie ortodontyczne – kiedy za późno jest wciąż za wcześnie?

WY-18/C prof. Bożena Romanowska-Dixon
Rola terapii protonowej w leczeniu pacjentów z czerniakiem oka

9:00–9:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-11
instytutów medycznych i innych jednostek
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Lubuski Kongres Kobiet „Życie po życiu”, czyli czego 
nauczyła nas pandemia

Moderator: Katarzyna Kozińska

Uczestnicy: Katarzyna Barna
Agnieszka Chyrc
Elżbieta Anna Polak
dr Róża Poźniak-Balicka
prof. Krzysztof Simon
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9:35–11:00 Panel ekspertów PE-29

Zagrożenia zdrowotne związane z nowymi i starymi 
patogenami

Wykłady: prof. Miłosz Parczewski
Transmisje międzygatunkowe a przyszłe pandemie

 prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Zagrożenia związane z bakteriami wielolekoopornymi (MDR)

 prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Czy gruźlica nadal groźna, czy odchodzi w zapomnienie?

11:00–12:15 Panel ekspertów PE-30

Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego 
w dobie pandemii zakażeń koronawirusem

Moderator: prof. Mieczysław Walczak

Wykłady: prof. Mieczysław Walczak
Czy urodzenie dziecka zbyt małego w odniesieniu do czasu trwania ciąży (SGA) 
i / lub z hipotrofią wewnątrzmaciczną (IUGR) może determinować rozwój i stan 
zdrowia w późniejszych okresach życia?

 prof. Artur Mazur
Otyłość w populacji wieku rozwojowego w dobie pandemii zakażeń 
koronawirusem

 prof. Jerzy Starzyk
Co nowego w diagnozowaniu i terapii przedwczesnego pokwitania?

 prof. Małgorzata Myśliwiec
Czy możliwa jest prewencja cukrzycy typu 1?

12:15–13:20 Panel dyskusyjny PD-16

Profilaktyka chorób przyzębia w kontekście 
zachowania zdrowia ogólnego

Moderator: prof. Renata Górska

Uczestnicy: prof.  Tomasz Konopka
prof. Krzysztof Simon

13:20–14:25 Panel ekspertów PE-31

Stan po COVID – 19 – stan po  burzy
Moderatorzy: prof. Jerzy Walecki
 prof. Waldemar Wierzba

Wykłady: prof. Andrzej Rydzewski
Wielonarządowe powikłania kliniczne u chorych po przebytym COVID-19

 prof. Konrad Rejdak
Zmiany w układzie nerwowym u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19
dr Mariusz Furmanek
Obrazowanie serca u chorych po infekcji COVID-19

 dr Zbigniew J. Król
Genetyka w diagnostyce SARS-CoV-2 – geny odpowiedzialne za przebieg 
choroby
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14:25–15:30 Panel ekspertów PE-32

Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne i fizyczne 
człowieka

Moderatorzy: prof. Beata Karakiewicz, dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka

Wykłady: prof. Jerzy Samochowiec
Stres a zdrowie psychiczne człowieka w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu

 dr hab. Wojciech Marlicz
Wpływ stresu na zdrowie fizyczne

 prof. Beata Karakiewicz
Zdrowie psychiczne pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19

 dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka
Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i nastolatków w pandemii COVID-19. Wyniki 
ogólnoświatowego badania COH-FIT

15:30–16:30 Panel ekspertów PE-33

Inżynieria w walce z zagrożeniem SARS-CoV-2
Moderator: dr hab. Michał Borecki

Wykłady: prof. Aneta Nitsch-Osuch
Współczesne zagrożenia epidemiologiczne – nie tylko COVID-19...

 dr hab. Michał Borecki, prof. Jan Szmidt, prof. Marek Krawczyk
Potencjał nauk technicznych wobec zagrożeń spowodowanych wirusami  
SARS-CoV-2

  dr hab. Anna Wójcicka, dr Monika Kolanowska, dr Paweł Gaj,  
dr Marta Kotlarek-Łysakowska
Natychmiastowa, czuła i swoista oraz bezpośrednia metoda detekcji wirusa 
SARS-CoV-2

16:30–17:00 Panel ekspertów  PE-34

Aktualne wyzwania zdrowotne w psychiatrii
Wykłady: prof. Maciej Pilecki

Depresja – epidemia wśród dzieci i dorosłych

 dr Marek Balicki
Kompleksowa opieka nad pacjentem w Centrum Zdrowia Psychicznego

Kanał 6

8:00–9:00 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-19

WY-19/A prof. Adam Maciejczyk
Reforma opieki onkologicznej – założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

WY-19/B prof. Leonora Bużańska
Bioinżynieria in vitro mózgu i rdzenia kręgowego
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9:00–10:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, SYMP-12
instytutów medycznych i innych jednostek
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Zdrowie Polaków w aspekcie kształcenia przyszłych 
lekarzy, pielęgniarek i położnych

Uczestnicy: prof. Maciej Banach
dr hab. Mariola Głowacka
dr hab. Jacek Jóźwiak
prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska
prof. Andrzej Matyja
prof. Maciej Słodki

10:35–11:35 Panel ekspertów PE-35

Przeszczepianie narządów w Polsce sukcesy i wyzwania
Moderator: prof. Magdalena Durlik

Wykłady: dr hab. Jarosław Czerwiński
Wyniki przeszczepiania narządów w Polsce

 prof. Krzysztof Zieniewicz
Przeszczepianie wątroby w Polsce

 prof. Roman Danielewicz
Przeszczepianie nerek od żywych dawców w Polsce

 prof. Magdalena Durlik
Przewlekła opieka potransplantacyjna nad biorcą przeszczepu

11:35–12:35 Wykłady ekspertów z różnych dziedzin medycyny WY-20

WY-20/A prof. Piotr Andziak
Dostęp naczyniowy do dializ – aktualne problemy i wyzwania na przyszłość

WY-20/B Elżbieta Lanc
Rehabilitacja pocovidowa

WY-20/C Tomasz Rosłonek, Agnieszka Gonczaryk
Program inwestycji w obszarze zdrowia w związku z COVID-19

12:35–13:35 Panel ekspertów PE-36
Panel pod patronatem Sesji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i 
Integracji Społecznej PAN

Kompleksowa rehabilitacja osób zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2

Moderatorzy: prof. Piotr Majcher
 prof. Dariusz Białoszewski

Wykłady: prof. Anna Piekarska
Pandemia SARS-CoV-2 – nowym wyzwaniem dla rehabilitacji kompleksowej?

 dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, dr hab. Dominika Szalewska
Proces rehabilitacji pacjentów z pozapłucnymi manifestacjami choroby COVID-19 
– NeuroCOVID

 dr Piotr Tederko
Rehabilitacja hybrydowa pacjentów chorych na COVID-19 i ozdrowieńców 
ze szczególnym uwzględnieniem telerehabilitacji
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13:35–14:40 Panel ekspertów PE-37

Opieka farmaceutyczna i co dalej…
Moderator: dr hab. Anna Staniszewska

Uczestnicy: dr Piotr Merks
Opieka farmaceutyczna oczami farmaceuty

 prof. Dagmara Mirowska-Guzel
Relacja lekarz – farmaceuta w kontekście opieki farmaceutycznej

 dr hab. Dominik Olejniczak
Miejsce edukacji w opiece farmaceutycznej

 dr Marcin Kruk
Opieka farmaceutyczna kluczem bezpiecznej farmakoterapii

14:40–15:40 Panel ekspertów PE-38

Praktyczne wykorzystanie telemedycyny w Polsce XXI w.
Moderator: prof. Wojciech Fendler

Wykłady: dr Urszula Smyczyńska, Szymon Grabia
Analiza radiomiczna jako narzędzie wspomagające diagnostykę i monitorowanie 
pacjentów onkologicznych

 lek. Arkadiusz Michalak
W telediabetologicznym skrócie – o zastosowaniach nowych technologii 
i telemedycyny w terapii cukrzycy

 prof. Paweł Krzesiński
Zdalne monitorowanie parametrów życiowych w kardiologii

 prof. Ryszard Piotrowicz
Telemedycyna – nowe technologie w kardiologii – teleanaliza głosu

15:40–16:40 Panel ekspertów PE-39

Komitet Nauk Klinicznych PAN
Moderator: prof. Michał Myśliwiec

Wykłady: prof. Andrzej Więcek
Sekcja – Postępy farmakoterapii chorób nerek i układu sercowo-naczyniowego

 prof. Henryk Skarżyński, prof. Krzysztof Kochanek
Komisja zaburzeń komunikacyjnych

 prof. Ryszard Piotrowicz
Komisja Telemedycyny

 prof. Marek Maruszyński
Komisja ds. leczenia następstw urazów

 dr hab. Edyta Sutkowska
Komisja ds. zapobiegania otyłości i jej następstw

 prof. Bożena Werner
Komisja ds. prewencji chorób sercowo-naczyniowych u dzieci
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Rekomendacje 
Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020

Liczne grono aktywnych uczestników Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 potwier-
dza, iż w obszarze nauk medycznych i medycyny klinicznej funkcjonuje obecnie 
wiele znakomitych zespołów, grono autentycznych liderów, którzy mają w swoim 
dorobku osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym, europejskim i światowym. Jest 
to wynik ogromnego zaangażowania, pasji do pracy, poczucia misji w realizacji 
śmiałych przedsięwzięć i odwagi w podejmowaniu niełatwych decyzji, zwłaszcza 
w ostatnim czasie. To wszystko wymaga upowszechnienia, aby polski pacjent miał 
wiedzę o tym, że w bardzo wielu specjalnościach nie odstajemy od dobrych, a nawet 
bardzo dobrych ośrodków zagranicznych zarówno pod względem intelektualnym,  
jak i organizacyjnym oraz pod względem wyposażenia. W wybranych obszarach 
znajdujemy się w gronie najlepszych ośrodków klinicznych i naukowych.

Rekomendujemy przedstawicielom mediów, by wraz z systematycz-
nym przekazywaniem informacji o tych możliwościach i osiągnięciach 
budować w społeczeństwie zaufanie do pracy ochrony zdrowia, tak 
niezbędne każdemu choremu, który potrzebuje pomocy medycznej. 
Chcemy, by polskie media były potężnym sojusznikiem w normalizacji 
sytuacji zdrowotnej w naszym kraju. By, biorąc pod uwagę siłę emocji, 
wypracowały i oferowały rzetelny i wiarygodny zestaw procedur oraz 
przestrzegały jego realizacji. Są to zbyt ważne kwestie dla zdrowia 
Polaków, żeby zależały tylko od polityków.

Podczas obrad uczestnicy Kongresu wielokrotnie bardzo szczegółowo odnosili się 
do poszczególnych jednostek chorobowych występujących rzadko, uwarunkowanych 
genetycznie, związanych ze stylem życia, szczególnie dzieci i młodzieży. Istotny postęp 
mógłby być odnotowany poprzez edukację w publicznych środkach masowego przekazu.

Rekomendujemy, by poszczególne zespoły specjalistów, pod nadzorem 
konsultantów krajowych działających jako przedstawiciele ministra zdro-
wia, opracowały wytyczne do ich upowszechnienia. Powinno to mieć 
miejsce we wszystkich mediach, w których tak często pojawiają się 
reklamy suplementów i innych produktów mających wpływ na zdrowie 
Polaków. W większym stopniu powinno to mieć miejsce w popularnych 
serialach i innych formach przekazu. Krótkie, by nie zniechęcić telewi-
dzów i słuchaczy, wystąpienia ekspertów jako konsylia dotyczące terapii 
poszczególnych jednostek chorobowych powinny na stałe wejść do 
programu w mediach narodowych – Polskim Radiu i Telewizji Polskiej.

Podczas obrad Kongresu zwrócono uwagę, że obserwujemy niepokojąco szybkie 
narastanie powszechnego niezadowolenia z funkcjonowania ochrony zdrowia, co 
nie jest równoznaczne z niskim poziomem polskiej medycyny. Przy rosnących ga-
lopująco kosztach świadczeń medycznych oczekiwania społeczne w stosunku do 
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pracowników ochrony zdrowia rosną równie szybko. Równolegle nie zauważa się 
społecznego przyzwolenia na dalszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia, który 
powinien być zarówno po stronie państwa, jak i podatnika.

Rekomendujemy podjęcie wyzwania, jakim jest edukacja społeczna 
prowadzona planowo przez instytucje wszystkich szczebli – rządowe, 
samorządowe i pozarządowe, które powinny kreować w naszym oby-
watelskim zachowaniu postawy prozdrowotne i solidarność pokolenio-
wą, a także uświadomić konieczność podniesienia składki na zdrowie.

Wobec powszechnej opinii, że obecne nakłady na ochronę zdro-
wia są niewystarczające, należy pilnie podjąć działania zwiększające 
nakłady finansowe zarówno z budżetu państwa, jak i przez obywateli 
o minimum 2 punkty procentowe (w stosunku 1,3 do 0,7).

W dyskusjach, wykładach i wypowiedziach uczestnicy Kongresu zwracali uwagę, że za 
wieloma deklaracjami przekazywanymi przez decydentów różnych szczebli – w tym 
najważniejszych instytucji – dotyczących priorytetów w ochronie zdrowia, nie idą czyny 
i konkretne działania. Jeżeli w czasach pandemii można zamknąć prawie wszystko 
w imię ochrony zdrowia i życia obywateli, to jest to najlepszy dowód, że od spraw-
nego funkcjonowania ochrony zdrowia zależy dziś stan obecny i przyszły całej 
gospodarki kraju.

Rekomendujemy, by ten obszar społecznej aktywności stał się fak-
tycznym priorytetem, co nakłada obowiązek odpowiedzialności za 
wszystkie decyzje podejmowane względem pracowników i całego 
systemu ochrony zdrowia. W szczególności dotyczy to dofinansowania 
i utrzymania obecnych kadr medycznych, których zmniejszające się 
szeregi zapowiadają wręcz tragedię narodową. Za nie mniej ważne 
wyzwanie należy uznać rekomendacje dotyczące opracowania progra-
mu stypendialnego, który powinien dotyczyć wszystkich kierunków 
i etapów kształcenia kadr medycznych powiązany z koniecznością 
odpracowania po ukończeniu edukacji.

Rekomendujemy, by wszystko, co dotyczy zdrowia, nie tylko w okre-
sie pandemii, było na stałe obecne w polskiej polityce, gdyż jest 
to jeden z najważniejszych obszarów dla Polaków. Wyrazem tego 
powinna być coroczna debata w Sejmie i Senacie RP poprzedzona 
exposé Premiera Rządu poświęcona szeroko rozumianemu zdrowiu 
publicznemu i polityce społecznej.

Instytuty naukowo-badawcze i uniwersyteckie ośrodki kliniczne w dobie pandemii 
znalazły się w nowej sytuacji i pokazały swoją wartość wielowymiarowo. W wielu 
przypadkach w ich działaniach zaszły istotne zmiany pozwalające na pokazanie 
swojego zaplecza laboratoryjnego, intelektualnego, kadrowego oraz wielu gotowych 
do wdrożenia rozwiązań.

Rekomendujemy, by dotyczyło to wszystkich bez wyjątku jednostek. 
Proponujemy dokonanie przeglądu zasobów celem wsparcia systemu 
ochrony zdrowia w walce z koronawirusem. To wcale nie musi pozo-
stawać w konflikcie z rozwijanymi nowymi sposobami stosowanymi 
w walce z rakiem, zagrożeniem chorobami układu krążenia oraz 
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innymi, które nie stanowią najczęściej bezpośredniego zagrożenia 
dla życia, ale mają wpływ choćby w obszarze szeroko rozumianych 
zmysłów słuchu, wzroku, głosu, równowagi, czucia, smaku i powo-
nienia na tempo i skuteczność ograniczania pandemii.

W znacznym stopniu większość dyskusji podczas debat, paneli oraz wypowiedzi 
wykładowców była zdominowana tematyką obecnej pandemii. Odnosiło się to do 
rosnących zagrożeń w praktycznie wszystkich specjalnościach medycznych. Jedno-
cześnie bez większego echa przechodzą apele, że zagrożenia związane z zakażeniem 
SARS-CoV-2 to nie są jedyne problemy polskiej ochrony zdrowia.

Rekomendujemy i apelujemy, by w trybie pilnym obok placówek po-
wołanych do walki z pandemią umożliwić normalne funkcjonowanie 
i finansowanie kluczowych dla systemu ochrony zdrowia placówek, 
które będą nieprzerwanie świadczyć usługi w każdym obszarze ochro-
ny zdrowia, a nie tylko w wybranych. W pierwszej kolejności dotyczyć 
to powinno jednostek monospecjalistycznych – uniwersytetów me-
dycznych i instytutów resortowych w obszarze zdrowia.

Podczas obrad Kongresu poznaliśmy stanowiska osób nie tylko związanych bezpo-
średnio z ochroną zdrowia, lecz również inne spojrzenia wskazujące na to, co ma 
wpływ na szeroko rozumiany dobrostan Polaków. To między innymi pokazuje, że 
stan zdrowia jednostki zależy nie tylko od odporności na chorobę, ale też od wielu 
innych czynników zewnętrznych obejmujących zarządzanie oraz szeroko rozumianą 
edukację. Pojawia się konstatacja, że w naszym kraju wiara w potencjał edukacji 
ma charakter głównie deklaratywny.

Rekomendujemy zwrócenie uwagi na proces edukacji na każdym 
szczeblu, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji nauczycieli. Na-
uczanie jest służbą i misją. Nauczyciel, podobnie jak pracownik ochro-
ny zdrowia, służy innym w ich rozwoju umysłowym, społecznym, 
zawodowym i etycznym, a więc w tych zakresach, które warunkują 
dobrostan stanowiący kryterium zdrowia każdego z nas. Bez dobrej 
współpracy różnych środowisk nie ma możliwości kompleksowego 
zadbania o zdrowie Polaków, bez pracowników ochrony zdrowia nie 
będzie prawidłowego procesu leczenia, ale bez świadomych, dobrze 
przygotowanych i opłacanych pedagogów nie będzie realnej profilak-
tyki i budowania postaw prozdrowotnych w naszym społeczeństwie.

W licznych wypowiedziach, zwłaszcza przedstawicieli kierownictw podmiotów 
leczniczych, zwracano uwagę na niezwykle szybko rosnące koszty szpitali różnych 
szczebli. Wynikają one z wielu powodów, m.in. z podejmowanych uregulowań 
prawnych, które cały szereg usług konserwacyjnych powierzają podmiotom ze-
wnętrznym. Obserwowane jest wręcz zaniżanie cen oferowanych produktów, ale 
regularne zawyżanie kosztów serwisu zewnętrznego aparatury, co już spowodowało 
wykreowanie licznych lobby w tym obszarze.

Rekomendujemy, aby organy ustawodawcze Sejmu i Senatu RP po-
wołały zespoły parlamentarne, które dokonają pilnego przeglądu 
uregulowań prawnych i zaproponują zmiany legislacyjne. Powinno to 
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umożliwić szpitalom korzystanie z usług w tym zakresie pracowników 
własnych lub zewnętrznych z zachowaniem wysokiego poziomu świad-
czeń, ale i z eliminowaniem lobby pośredników odpowiedzialnych za 
galopujące ceny i w konsekwencji prowadzących do braku możliwości 
systematycznego odnawiania parku aparaturowego, który ma znaczący 
udział w całym procesie terapii.

Ostatnie lata, a zwłaszcza okres pandemii, miały wpływ na rozwój nowych techno-
logii i nowe spojrzenie na praktyczne osiągnięcia nauki we współczesnej ochronie 
zdrowia. Odnosi się to do wszystkich obszarów nauki, nie tylko do nauk medycznych.

Rekomendujemy podjęcie realnych działań, które przyczynią się do 
zwiększenia zdrowia Polaków poprzez rozwój na przykład programów 
związanych z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego do 
celów naukowych i prowadzenia badań na ludzkim materiale biolo-
gicznym. Rekomendujemy, by wszystkie instytucje mające wpływ na 
finansowanie badań, jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, Agencja Badań Medycznych i inne, realnie kreowały 
tworzenie i wdrażanie nowych technologii. Taka powinna być m.in. 
telemedycyna, która obecnie jest odbierana jako nie zawsze skuteczna 
telekonsultacja. Jest to dyscyplina znacznie szersza, pozwalająca na 
prowadzenie na niespotykaną skalę na przykład powszechnych badań 
przesiewowych – zatem realną telediagnostykę oraz na szerokie usługi 
w obrębie telerehabilitacji.

W naszym kraju żyje jedno ze współczesnych starzejących się społeczeństw. To sta-
nowi uwarunkowanie i wyzwanie nie tylko dla ochrony zdrowia i nie tylko w okresie 
pandemii. Obecnie problemy geriatrii nie odnoszą się jedynie do tej specjalności 
medycznej, ale właściwie geriatrią zajmujemy się po części we wszystkich obsza-
rach medycyny. Coraz częstsze problemy z tym związane odnoszą się do całego 
systemu zdrowia publicznego oraz wszystkich innych dziedzin.

Rekomendujemy, by fakt starzejącego się społeczeństwa był poddany 
szczególnej uwadze decydentów wszystkich szczebli, a kompleksowe 
usługi były finansowane odpowiednio wyżej przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, gdyż najczęściej leczenie obejmuje udział więcej niż jednego 
specjalisty.

Zapraszam do lektury wielu różnych spostrzeżeń i bardzo szczegółowych reko-
mendacji, które są systematycznie umieszczane na stronie www.kongres-zdrowie-
polakow.pl w zakładce „Materiały do pobrania”. Wszystkim, którzy je opracowują 
i przesyłają, przekazuję podziękowanie w imieniu Rady Programowej oraz współ-
autorów tego podsumowania. Zaprezentowane 10 punktów stanowi wypadkową 
większości głosów w dyskusji prowadzonej podczas i po 2. Kongresie „Zdrowie 
Polaków” 2020.
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