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Organizowane od sześciu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi
miejsce debat na temat najważniejszych wyzwań i problemów
ochrony zdrowia w Polsce. Forum Ochrony Zdrowia to platforma
dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, która dotyczy
aktualnych problemów rynku medycznego oraz przemian prowadzących do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia. Potrzeba stałej debaty na temat systemu ochrony zdrowia
jest niezmienna i dyskusja, która toczy się od kilku lat podczas
FOZ, pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.
Co roku w konferencji uczestniczą przedstawiciele najważniejszych
podmiotów sektora zdrowotnego.
Podczas FOZ spotykają się i dyskutują eksperci, politycy różnych
opcji, urzędnicy, szefowie placówek medycznych, samorządowcy,
przedstawiciele sektora pozarządowego. Jak podkreślają goście FOZ,
inicjatywa ta jest niezwykle cenna,
ponieważ wspiera dialog wokół realizowanej przez rząd polityki zdrowotnej i pozwala budować wzajemne zaufanie między środowiskiem
pacjentów, lekarzy, administracją
oraz biznesem.
Gośćmi Forum Ochrony Zdrowia do tej pory byli m.in.: John
Dalli, komisarz ds. zdrowia i ochro114
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ny konsumentów (2009–2012);
Helmut Brand, prezes Międzynarodowego Forum Gastein; Andrew
Mortlock, wiceprezes Global Oncology Projects Astra Zeneca; David
Muiry, Chief Commercial Actuary
BUPA; Paul Zollinger Read, Chief
Medical Officer, BUPA; prof. Marian Zembala, były minister zdrowia, dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu; Ewa Kopacz, premier R P (2014–2015);
Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia (2011–2015), przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia; Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia (2012–2015), przewodniczący
Klubu Parlamentarnego PO; Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm

RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia; Tadeusz
Jędrzejczyk, prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia (2014–2016);
Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji; prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu; oraz naukowcy:
prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008–2016), prof. Grzegorz
Gielerak, dyrektor Wojskowego
Instytutu Medycznego; prof. Janusz
Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2008–2016),
prof. Andrzej Horban, konsultant
krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych; prof. Piotr Rzepecki, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
W dyskusji konieczny jest dialog ze wszystkimi interesariuszami
systemu. Jaka jest rola prywatnej
opieki zdrowotnej, jak ma wyglądać skoordynowana opieka nad
pacjentem z wykorzystaniem nowych technologii, w jakim kierunku zmierza obecny ustrój ochrony
zdrowia? Na te oraz inne pytania
spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy paneli dyskusyjnych podczas
tegorocznej edycji konferencji.
Główne zagadnienia tematyczne:
• Zdrowie i polityka społeczna
a rozwój gospodarczy
• Model f inansowania systemu
ochrony zdrowia
• Rola samorządów w strukturze
ochrony zdrowia
• Skoordynowana opieka zdrowotna w oparciu o informatyzację
ochrony zdrowia
• Innowacyjne technologie w medycynie
• Choroby cywilizacyjne n
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