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„ Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 ”
15-16 maja 2021 r. (on-line)
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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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.
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