
Zaproszenie 
 

do uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym pt.: 

„Innowacje w geriatrii – ocena dostępności w Polsce” 
 

 
W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się 17 listopada 2014 r. 
(rozpoczęcie o godz. 10:00) w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. 
 
 
Celem nadrzędnym Seminarium jest ukazanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych, wykorzystywanych w geriatrii oraz dyskusja 
dotycząca sposobów poprawy tego stanu. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów, zarówno klinicystów, jak                  
i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, 
urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.  
  
Seminarium składać się będzie z 2 części: 
 
 Pierwsza część – wystąpienia prelegentów 

 Druga część – debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do 
leczenia osób w wieku podeszłym, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną prelegenci oraz 
przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel 
dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.  

 
 
Komitet Naukowy Seminarium: 
 
 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium) – Kierownik Oddziału Klinicznego, Kliniki 

Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; 
 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 
 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu 

Bioetyki PAN; członek Rady Przejrzystości; 
 Dr Elżbieta Szwałkiewicz – założyciel i nauczyciel  Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie; 
 Lek. med. Krzysztof Łanda – Fundator Fundacji Watch Health Care. 
 
 
 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: prosimy o  potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo sekretariat@korektorzdrowia.pl 
Liczba miejsc jest ograniczona – o rejestracji decyduje kolejność napływania zgłoszeń. 
 

 
TERMIN I MIEJSCE:  17 listopad 2014 r. (rozpoczęcie o godz 10:00), Instytut Biocybernetyki (ul. Trojdena 4,  Warszawa) 

KONTAKT: 504 741 313, email: pajak@korektorzdrowia.pl  
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PROGRAM SEMINARIUM 
 
10:00-10:05 Lek. med. Krzysztof Łanda – Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie 

gości 

10:05-10:20  Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (w oczekiwaniu na potwierdzenie) 

10:20-10:40  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Ocena oczekiwań i możliwości chorych seniorów jako wyzwanie XXI 
wieku - bezpieczny szpital 

10:40-10:55 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka – Przejściowe oddziały rehabilitacji geriatrycznej 

10:55-11:10 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Starość – implikacje  etyczne 

11:10-11:25 Dr Elżbieta Szwałkiewicz – Nowa kultura opieki nad seniorami 

11:25-11:40  Dr n. med. Teresa Weber – Medycyna paliatywna i problem leczenia bólu w geriatrii 

11:40-11:55 Dr n. med. Jarosław Woroń – Aspekty farmakologiczne opieki nad osobami starszymi 

11:55-12:15 Przerwa kawowa 

12:15-12:30 Dr Janusz Meder – Onkogeriatria – dyscyplina na czasie 

12:30-12:45 Tomasz Michałek – Optymalna opieka nad seniorem przed i po hospitalizacji z punktu widzenia organizacji 
społecznych 

12:45-13:00 Dr Jakub Gierczyński – Zarządzanie chorobą Parkinsona w aspekcie starzenia się populacji w Polsce 

13:00-13:15 Inż. Ireneusz Wochlik – Nowoczesne  technologie wspierające realizację usług opieki długoterminowej 

13:15-13:30 Łukasz Malicki – Nowoczesne technologie jako wsparcie dla osób starszych i ich otoczenia 

13:30-13:45 Przerwa kawowa 

13:45-14:00  Lek. med. Krzysztof Łanda – Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, 
wycena, ubezpieczenia dodatkowe 

14:00-14:10  Marcin Pająk – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce na przykładzie 
geriatrii – Barometr WHC; działalność Fundacji WHC; PATtube 

14:10-15:10  Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości zniesienia barier dostępu w geriatrii, w ramach 
ograniczonych środków finansowych (prowadzenie dyskusji: Krzysztof Łanda) 

15:10-15:30 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 
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