
																									 	
Samorząd	dla	zdrowia,	zdrowie	dla	obywateli.	

	

	

Samorządowe	 Forum	 Zdrowia	 odbywa	 się	 w	 dniach	 5-6	 października	 2017	 r.,	 to	 jest	 na	 rok	

przed	 wyborami	 samorządowymi	 i	 w	 gorącym	 okresie	 implementacji	 kluczowych	 ustaw	

reformujących	 system	 ochrony	 zdrowia.	 W	 tym	 samym	 czasie	 65	 proc.	 Polaków	 traktuje	

zdrowie	 jako	 priorytet	 (Diagnoza	 Społeczna	 2015).	 Reforma	 ochrony	 zdrowia	 i	 nowy	 ład	

organizacyjny	 administracji	 publicznej	 prowadzi	 do	 wzrostu	 odpowiedzialności	 przy	

jednoczesnym	ograniczeniu	swobody	działania	samorządów.	Dodatkowo	samorząd	staje	przed	

wyzwaniami,	jakie	rodzą	trzy	wielkie	procesy	społeczne:	starzenie	się	populacji,	rozwój	kapitału	

ludzkiego	 oraz	 odwrócenie	 trendu	 i	 wzrost	 liczby	 narodzin.	 Z	 tymi	 zagadnieniami	 samorząd	

będzie	 musiał	 się	 zmierzyć	 w	 ciągu	 najbliższych	 miesięcy	 i	 tym	 obszarom	 jest	 poświęcone	

Samorządowe	Forum	Zdrowia.	

	

	

PROGRAM	(może	ulec	zmianie)	
	

Część	wspólna	dla	konferencji	tematycznych	
10.00-13.00	Sesja	Inauguracyjna	Samorządowego	Forum	Kapitału	i	Finansów	
13.00-13.30	Przerwa	kawowa	
	

DZIEŃ	1:	Dyskusja	strategiczna	

	

13:30-15:00	Zdrowie	–	co	samorząd	może	dziś,	a	co	będzie	musiał	jutro.	Wydatki	

samorządu	na	ochronę	zdrowia	–	prezentacja	i	dyskusja	raportu.	

Osią	dyskusji	będą	zmiany	w	wydatkach	samorządu	na	ochronę	zdrowia	na	przestrzeni	ostatnich	

dziesięciu	lat.	Odpowiemy	na	pytanie,	czy	zarysowane	trendy	sprzyjały	poprawie	zdrowotności	

mieszkańców,	jak	będą	zmieniać	się	w	najbliższych	latach	oczekiwania	wobec	polityki	samorządu	

w	obszarze	zdrowia	oraz	czy	dzisiejsze	zadania	fakultatywne	samorządu	nie	staną	się	wkrótce	

zadaniami	obowiązkowymi.	

Moderacja:	Robert	Mołdach,	Prezes	Instytutu	Zdrowia	i	Demokracji	

 
15.00-15.30	Przerwa	obiadowa	



	

15:30-17:00	Samorządowy	budżet	zdrowia	dziś	i	jutro,	czyli	jak	sprostać	wyzwaniom	i	

oczekiwaniom?	

Osią	 dyskusji	 będzie	 spodziewany	 wzrost	 potrzeb	 i	 oczekiwań	 zdrowotnych	 mieszkańców	 oraz	

rosnąca	 rola	 i	 odpowiedzialność	 samorządu	 w	 zakresie	 polityki	 zdrowotnej.	 Odpowiemy	 na	

pytanie,	 czy	 samorządy	 stać	 na	 wywiązanie	 się	 zadań	 o	 tak	 rosnącej	 skali,	 a	 także	 jakie	

rozwiązania	systemowe	w	zakresie	ochrony	zdrowia	i	strukturalne	w	obszarze	budżetu	samorządu	

wdrażać,	aby	sprostać	potrzebom	jutra.	

Moderacja:	Krzysztof	Jakubiak,	Redaktor	Naczelny	Pulsu	Medycyny	

	

17.00	-17.15	Przerwa	kawowa	

	

17:15-18:45	Ochrona	zdrowia	i	opieka	społeczna	–	razem,	czy	osobno,	czyli	jak	leczyć	i	

zapobiegać,	aby	jak	najlepiej	pożytkować	środki	publiczne	z	perspektywy	rządu	i	

samorządu?	

Osią	dyskusji	będzie	zakres	współpracy	i	integracji	ochrony	zdrowia	oraz	opieki	społecznej	na	

poziomie	samorządowym	i	centralnym.	Odpowiemy	na	pytanie,	czy	można	sprostać	nadchodzącym	

wyzwaniom	bez	zacieśniania	takiej	współpracy.	Pokażemy	jej	potencjał,	uzyskiwane	korzyści,	

wskażemy	także	na	jakie	problemy	natrafia	współpraca	pozioma,	gdzie	leżą	jej	granice,	a	gdzie	

jest	miejsce	na	ściślejszą	integrację.	

Moderacja:	Grzegorz	Ziemniak,	Partner,	Instytut	Zdrowia	i	Demokracji	

	

Wieczorna	Gala	Inwestorów	Samorządowych	
		

	

DZIEŃ	2:	Dobre	praktyki	i	wymiana	doświadczeń.	Czy	można	wygrać	wybory	nie	

inwestując	w	zdrowie?		

	

10:00-11:15	Jak	przygotować	efektywny	samorządowy	program	zdrowotny	

Programy	polityki	zdrowotnej	realizowane	przez	samorządy	to	ważny	aspekt	zdrowia	publicznego,	

możliwość	 zaspokajania	 lokalnych	 potrzeb	 zdrowotnych,	 a	 jednocześnie	 poligon	 innowacyjnych	

rozwiązań	 i	 dobra	 szkoła	 profilaktyki.	 Ich	 realizacja	 wymaga	 konsensusu	 budżetowego,	

politycznego	 i	 zdrowotnego	wypracowanego	w	duchu	współpracy	 „ponad	podziałami”.	Zadajemy	

pytanie,	 jak	 opracować	 i	 wdrożyć	 dobry	 samorządowy	 program	 polityki	 zdrowotnej,	 jakie	 są	

obecnie	 trendy	 i	 nowe	 możliwości	 w	 zakresie	 jego	 finansowania	 oraz	 jak	 kształtują	 się	 dobre	

praktyki	włączania	się	samorządów	w	realizację	priorytetów	zdrowia	publicznego	w	Polsce.	



	

10:00-11:15	Jak	poszerzyć	populację	kobiet	objętych	innowacyjną	profilaktyką	raka	

piersi?		

	

11:15-11:30	Przerwa	kawowa	
	
Sesja	wspólna	dla	konferencji	tematycznych	
11:30-13:00	Sesja	plenarna	Samorządowego	Forum	Kapitału	i	Finansów		
	

13:15-14:30	Jak	zapewnić	jakość	opieki	i	zarządzać	ryzykiem	w	szpitalu?	

Zarządzanie	 jakością	opieki	zdrowotnej,	ograniczanie	ryzyka	klinicznego,	mechanizmy	finansowe	

promujące	 efektywność	 kliniczną	 i	 bezpieczeństwo	 pacjenta	 od	 wielu	 lat	 pozostają	 jednym	 z	

najistotniejszych	 wyzwań	 systemu	 opieki	 zdrowotnej.	 Zadajemy	 pytanie,	 czy	 z	 perspektywy	

samorządowych	 organów	 założycielskich	 narzędzia,	 jakie	 wprowadzi	 projektowana	 ustawa	 o	

jakości	w	ochronie	zdrowia	i	bezpieczeństwie	pacjenta	odpowiadają	oczekiwaniom	oraz	jakie	inne	

działania	powinny	zostać	podjęte,	aby	 skutecznie	 realizować	cele	 zdrowotne	w	zakresie	 jakości	 i	

ryzyka	klinicznego.	

Moderacja:	Robert	Mołdach,	Prezes	Instytutu	Zdrowia	i	Demokracji	

	

13:15-14:30	Zaćma	-	jak	poprawić	jakość	życia	i	wydłużyć	aktywność	zawodową	

seniorów?	

Leczenie	 zaćmy	 jest	 zagadnieniem,	 które	 należy	 rozpatrywać	w	 trzech	wymiarach	 –	 dostępności	

świadczeń,	 standardów	 jakości,	 w	 tym	 prawa	 pacjenta	 do	 dopłaty	 do	 bardziej	 zaawansowanej	

technologii	 medycznej	 oraz	 dostępności	 doświadczonych	 kadr	 medycznych	 motywowanych	 do	

tego,	 aby	operować	więcej	 pacjentów.	 Zadamy	pytanie	 jak	 skrócić	 kolejki	 do	operacji	 zaćmy,	 jak	

promować	 i	 egzekwować	 standardy	 kliniczne,	 jak	 zagwarantować	 pacjentowi	 prawo	 wyboru	 i	

dopłaty	oraz	jak	zapełnić	wolne	sale	operacyjne	personelem	medycznym.	

Moderacja:	Grzegorz	Ziemniak,	Partner,	Instytut	Zdrowia	i	Demokracji	

	

14:30-14:45	Przerwa	kawowa		
	

	

14:45-16:00	Jak	przygotować	inwestycję	w	szpitalu,	aby	miało	to	sens	ekonomiczny	i	

użytkowy?		

Inwestycje	 w	 służbie	 zdrowia	 to	 ogromne	 wyzwanie	 dla	 wielu	 podmiotów,	 które	 tworzą	

zróżnicowany	zespół.	Jednym	z	głównych	wyzwań	jest	współpraca	i	komunikacja	jego	uczestników,	

którzy	mają	 odmienne	 potrzeby,	 kierują	 się	 różnymi	 kryteriami	 oceny	 przedsięwzięcia,	 jego	 celu	

ekonomicznego	 i	 funkcjonalnego.	 Zadamy	 pytanie,	 czy	 inwestor	 jest	 pozostawiony	 sam	 sobie,	 a	



całość	odpowiedzialności	jest	przeniesiona	co	najwyżej	na	projektanta	i	wykonawcę?	Poruszymy	te	

kwestie	 w	 kontekście	 kluczowego	 etapu	 przygotowania	 a	 także	 prowadzenia	 inwestycji	 na	

przykładzie	doświadczeń	różnych	podmiotów.	

	

14:45-16:00	Jak	zwiększyć	dostęp	do	diagnostyki	USG	w	podstawowej	opiece	zdrowotnej		

	

16:00-16:45	Przerwa	obiadowa	
	

	

	

Wybór	 przez	 samorządy	 optymalnych	 działań	 wymaga	 określenia	 priorytetów,	 identyfikacji	

zrównoważonych	 rozwiązań	 i	 wskazania	 efektywnych	 źródeł	 finansowania.	 Będziemy	 o	 tym	

dyskutować	 w	 gronie	 przedstawicieli	 władz	 samorządowych	 i	 rządowych,	 ekonomistów,	

ekspertów,	 przedstawicieli	 środowisk	 pacjenckich,	 lekarskich	 i	 pielęgniarskich,	 menedżerów	

ochrony	zdrowia.	

	

Samorządowe	 Forum	 Zdrowia	 jest	 okazją	 do	 poznania	 najlepszych	 praktyk,	 wzorcowych	

przykładów	 działań	 i	 rekomendacji	 płynących	 z	 doświadczeń	 innych.	 Jest	 także	 platformą	

wymiany	 doświadczeń	 szefów	 samorządów	 z	 przedstawicielami	 administracji	 państwowej		

i	 rozwijającej	 się	 polskiej	 gospodarki,	 do	 udziału	 w	 której	 wszystkich	 Państwa	 gorąco	

zapraszamy.	

	

	

Patronaty	honorowe	

Samorządowe	Forum	Zdrowia	patronatem	honorowym	objęły	między	innymi:	

• Narodowy	Instytut	Zdrowia	Publicznego	–	Państwowy	Zakład	Higieny	

• Prezes	Naczelnej	Izby	Lekarskiej	

• Naczelna	Izba	Pielęgniarek	i	Położnych	

• Związek	Powiatów	Polskich	

• Federacja	Pacjentów	Polskich	

• FZPOZ	Porozumienie	Zielonogórskie	

	

Rada	Programowa	

Do	prac	w	Radzie	Programowej	Samorządowego	Forum	Zdrowia	włączyli	się:	

• Maciej	Hamankiewicz,	Prezes	Naczelnej	Rady	Lekarskiej	

• Roman	Kolek,	Wicemarszałek	Województwa	Opolskiego	



• Jacek	Krajewski,	Prezes	FZPOZ	Porozumienie	Zielonogórskie	

• Stanisław	Maćkowiak,	Prezes	Federacji	Pacjentów	Polskich	

• Zdzisław	Majewski,	Wiceprezes	Zarządu	Municipium	SA	

• Waldemar	Malinowski,	Prezes	Ogólnopolskiego	Związku	Pracodawców	Szpitali	

Powiatowych	

• Zofia	Małas,	Prezes	Naczelnej	Izby	Pielęgniarek	i	Położnych	

• Robert	Mołdach,	Partner	i	Prezes	Instytutu	Zdrowia	i	Demokracji	

• Maciej	Piróg,	Doktor	nauk	medycznych	w	zakresie	medycyny	

• Andrzej	Sokołowski,	Prezes	Ogólnopolskiego	Stowarzyszenia	Szpitali	Prywatnych	

• Tomasz	Tomasik,	Prezes	Stowarzyszenia	Kolegium	Lekarzy	Rodzinnych	w	Polsce	

• Ludwik	Węgrzyn,	Prezes	Związku	Powiatów	Polskich	

• Prof.	Mirosław	Wysocki,	Dyrektor	Narodowego	Instytutu	Zdrowia	Publicznego	–	

Państwowego	Zakładu	Higieny	

• Grzegorz	Ziemniak,	Partner	i	Wiceprezes	Instytutu	Zdrowia	i	Demokracji	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O	Instytucie	Zdrowia	i	Demokracji,	współorganizatorze	Samorządowego	Forum	Zdrowia	

Instytut	 Zdrowia	 i	 Demokracji	 sp.	 z	 o.	 o.	 (IZiD)	 jest	 grupą	 ekspercką	 specjalizującą	 się		

w	 doradztwie	 strategicznym	 oraz	 dialogu	 społecznym	 w	 ochronie	 zdrowia.	 Rekomendacje		

i	 inicjatywy	 IZiD	 bazują	 na	 wieloletniej	 praktyce,	 obserwacji	 procesów	 społecznych		

i	gospodarczych.	Mottem	IZiD	jest	wspieranie	i	obrona	zasad	demokratycznego	państwa	prawa	

w	ochronie	zdrowia.	

	

IZiD	jest	wydawcą	cotygodniowego	Market	Briefu™	(dla	odbiorców	Healthcare,	Pharma,	Medical	

Devices)	zawierającego	autorskie	opracowanie	najważniejszych	informacji	branżowych,	alertów	

legislacyjnych,	zestawień	regulacyjnych	i	komentarzy	eksperckich.		


