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Szanowni Państwo,  

Rok 2020 zostanie zapisany na kartach historii, jako ten który zmienił oblicze naszej rzeczywistości, niemal w 

każdym jej aspekcie. Aktualnie nikt nie może powiedzieć, że nie spotkał się z problem koronawirusa SARS-COV-2, 

albowiem dotknęła nas pandemia o wymiarze globalnym. Z tego powodu uważamy, że problem pandemii jest zjawiskiem 

wymagającym naukowej oceny na miarę znanych lub możliwych do poznania nam faktów, tak by postarać się o możliwie 

najbardziej rzetelną analizę tego zjawiska w obliczu wielu mitów i różnorodności doniesień.  

Konferencja zostanie poświęcona analizie zjawiska pandemii koronawirusa SARS-COV-2 w odniesieniu do sektora 

ochrony zdrowia oraz otoczenia społeczno-gospodarczego tego działu gospodarki. Uważamy, że analiza ta powinna 

obejmować ujęcie międzynarodowe – albowiem środowisko akademickie naszej Uczelni ma na uwadze także problemy, 

z jakimi zmagają się nasi zagraniczni partnerzy i przyjaciele z uczelni zagranicznych, których staramy się wspierać w 

tych trudnych dla nas wszystkich czasach.  

Z tego powodu Konferencja Naukowa została podzielona na 5 sesji tematycznych – przy czym dwie z nich odbędą 

się w dwóch panelach – polsko oraz anglojęzycznym. W panelach anglojęzycznych zaprezentują się nasi liczni partnerzy 

z uczelni z całego świata.  

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych kompleksową analizą wpływu pandemii na 

organizację oraz funkcjonowanie poszczególnych uczestników sektora służby zdrowia w ujęciu międzynarodowym oraz 

jej skutków w przestrzeni społeczno-gospodarczej.  
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

 Sesja I -   Sytuacja pacjenta w obliczu pandemii 
 Sesja II -  Warunki wykonywania zawodów medycznych w czasie pandemii 
 Sesja III - Funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia w czasie pandemii 
 Sesja IV - Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa SARS - CoV- 2 
 Sesja V – Pandemia  - studium przypadku 
 
Sesja I -  Sytuacja pacjenta w obliczu pandemii 
Sesji I będzie koncentrować się wokół pytania, w jakiej sytuacji znajdował się pacjent, jako uczestnik systemu ochrony 
zdrowia w czasie pandemii. Sesja ta dotyczyć będzie takich zagadnień jak m.in.: dostęp pacjentów do świadczeń 
zdrowotnych w okresie pandemii; warunki świadczenia usług medycznych; uwarunkowania organizacyjno - prawne 
udzielania świadczeń medycznych w dobie pandemii; prawa pacjentów; jakość usług medycznych w czasie pandemii; 
odpowiedzialność Państwa za organizację systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii. 
  
SESJA II -  Warunki wykonywania zawodów medycznych w czasie pandemii 
Sesja II dotyczyć będzie praktycznych aspektów wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratowników 
medycznych i innych osób uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii. 
 
Sesja III - Funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia w czasie pandemii 
Wpływ epidemii kornawirusa SARS-CoV-2 można odnotować tak na sytuację pacjentów, jak i na podmioty lecznicze, 
osoby wykonujące zawody medyczne a także całą sieć instytucji sektora ochrony zdrowia, które zmuszone zostały do 
dostosowania swojego dotychczasowego funkcjonowania do nowych warunków wywołanych epidemią. W tej sesji 
dowiemy się, w jakim zakresie i stopniu epidemia wpłynęła na zakres i sposób wykonywania działalności przez ww. 
podmioty.   
 
Sesja  IV - Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa SARS - CoV- 2 
Sesja IV poświęcona zostanie ocenie społeczno-ekonomicznych skutków pandemii w odniesieniu do gospodarki. 
Poruszone tematy dotyczyć będą m.in. sytuacji przedsiębiorców w ujęciu szerokim - bez względu na branżę, sytuacji 
placówek medycznych, osób wykonujących zawody medyczne, a także uczelni medycznych, placówek oświatowych 
oraz pacjentów w ujęciu uwarunkowań rynkowych w czasach pandemii.  Sesja IV odbędzie się w dwóch odsłonach - 
polsko i anglojęzycznej. 
 
Panel V – Pandemia  - studium przypadku 
Sesja V poświęcona zostanie omówieniu przypadków medycznych lub sytuacji problemowych związanych z 
funkcjonowaniem sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii poprzez zaprezentowanie konkretnego zjawiska (np. 
medycznego lub ekonomicznego), które w wyniku pandemii nabrało nietypowego przebiegu, charakteru lub skutków – 
a analiza tegoż zdarzenia w odniesieniu do jego celów, założeń, motywów czy działań - może przysłużyć się do 
poszerzenia wiedzy oraz może wpłynąć na rozwój nauki lub praktyki określanej branży zawodowej. Sesja V zostanie 
przeprowadzona w języku polskim oraz angielskim. 

 

 



Partnerzy zagraniczni Konferencji: 
 Universum College, Kosowo  

 College of Applied Sciences "Lavoslav Ruzicka”, Chorwacja  

 Šiauliai State College, Litwa  

 Polytechnic of Rijeka, Chorwacja  

 North-West State Medical University, Rosja 

 Eurasia International University, Armenia  

 Tarlac Agricultural University, Filipiny  

 Lusófona University, Research Center for Biosciences and Health Technologies, Portugalia  

 University of Bihać, Bośnia i Herecegowina  

 Canadian Institute of Technology, Albania  

 Al-Hussein Bin Talal University, Jordania  

 Moscow State University of Food Production, Rosja 

 

Rejestracja Uczestników pod adresem: 
https://psw.kwidzyn.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja.html 

Termin rejestracji i nadsyłania artykułów: 30 kwietnia 2021 r. 

 
 

 
  

 

kontakt dla Uczestników krajowych: 

e-mail: konferencja@psw.kwidzyn.edu.pl  
telefon: +48 532-549-124 
 

strona internetowa Konferencji: konferencja.kwidzyn.edu.pl 

 

Gospodarz Konferencji: Powiślańska Szkoła Wyższa, Polska 

www.psw.kwidzyn.edu.pl 
 

kontakt dla Uczestników zagranicznych: 

e-mail: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl 

telefon: +48 795 431 942  
 

nr konta bankowego do wniesienia opłaty  

za publikację w wysokości 150,00 zł. / 30 Eur:  

BNP PARIBAS 85 1600 1462 1876 9331 7000 0001 
 

Forma prezentacji:  

Referat (prezentacja multimedialna), czas wystąpienia 10-15 minut 
 

Efekt Konferencji:  

Książka pokonferencyjna, certyfikaty uczestnictwa, punkty szkoleniowe wg zasad branżowych 

mailto:konferencja@psw.kwidzyn.edu.pl


Patronat Honorowy: 

 

 

 

               

Patronat Merytoryczny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat Medialny: 

 
  

Mieczysław Struk  

Marszałek Województwa Pomorskiego 

Rada Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Warszawie 
Konferencja Rektorów  

Zawodowych Szkół Polskich Pomorski Państwowy  

Wojewódzki Inspektor  

Sanitarny w Gdańsku 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

w Kwidzynie 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

w Olsztynie 

 


