
 

 

Jak uzdrowić system opieki zdrowotnej? – 
skutecznych recept poszukają uczestnicy 

VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 

 

Katowice, 28.02.2023 r. – Kluczowi dla środowiska ochrony zdrowia prelegenci, 
na czele z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, potwierdzili już swój udział 
w 8. odsłonie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Wydarzenie, które jest jedną 
z najbardziej dyskutowanych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia, 
odbędzie się 9 i 10 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach.  

 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) to wyjątkowe 
w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej najważniejszych 
zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. W ubiegłorocznej edycji wzięło 
udział ponad 2,5 tys. gości, z czego ponad tysiąc przyjęło zaproszenie do udziału 
stacjonarnego. Na agendę tegorocznego spotkania złoży się ponad 40 sesji, 
debat, wykładów i prezentacji. Wśród wybranych nurtów tematycznych HCC 2023 
znalazły się między innymi: rynek farmaceutyczny; e- zdrowie i nowe 
technologie; zarządzanie i organizacja systemu; pacjenci: jak im pomóc?; 
diagnostyka; człowiek-medyk w centrum systemu ochrony zdrowia. 

 

Sesję inauguracyjną tegorocznej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych otworzy 
wystąpienie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W debacie zatytułowanej 
„Rewolucja czy ewolucja?” omówione zostaną najważniejsze pomysły na 
uzdrowienie systemu zdrowotnego. Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad tym, 
jakich reform potrzebuje polska ochrona zdrowia, czy 7 procent PKB na zdrowie 
to realne zamierzenie, a także w którym punkcie na drodze do jego osiągnięcia 
znajduje się aktualnie Polska. Zaproszeni paneliści będą też dyskutować 
o przeznaczeniu większych funduszy na dostępność świadczeń. 
 

– Kongres Wyzwań Zdrowotnych to prestiżowe i opiniotwórcze wydarzenie, które 
co roku skupia wielu przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska 
związanego z ochroną zdrowia – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna 
portalu rynekzdrowia.pl i Sektora Zdrowie Grupy PTWP. – Również i w tym roku 
swoją uwagę skierujemy w stronę największych wyzwań, z którymi na co dzień 



 

 

konfrontują się zarówno osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia w Polsce, 
jak i pacjenci. W kongresowych dyskusjach uczestniczyć będą wybitni specjaliści 
reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, 
polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz 
gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku 
ubezpieczeniowego – podsumowuje. 

 

Interdyscyplinarnie i wielotematycznie 

Wśród innych tematów, które zostaną podjęte podczas Kongresu, znajdzie się 
m.in. diagnostyka molekularna. Uczestnicy rozmawiać będą o najnowszych 
i bardzo dynamicznie rozwijających się dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, 
o tym, czym jest szyta na miarę medycyna personalizowana, a także – dlaczego 
warto robić badania genetyczne. 

Kongres podejmie tematykę medycyny jutra, czyli przyjrzy się m.in. temu, jak 
AI może wspomagać proces podejmowania decyzji medycznych. Goście 
rozmawiać będą o tym, jak w branży medycznej wygląda obecnie wykorzystanie 
wirtualnej rzeczywistości, a także czym charakteryzują się terapie cyfrowe 
i telezdrowie. 

Uczestnicy Kongresu Wyzwań Zdrowotnych podejmą tematy, które 
w społeczeństwie „nie są trendy”, takie jak HIV, polipy czy rak pęcherza. Goście 
panelu dowiedzą się, jak wygląda dostępność leczenia w wybranych jednostkach 
chorobowych oraz jak przełamywać tematy tabu, z którymi w roli problemów 
spotykają się pacjenci w życiu codziennym. 

Zaproszeni do panelu „Najważniejsze wyzwania menadżerów placówek 
medycznych” będą natomiast rozmawiać o wycenach świadczeń w kontekście 
wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali, a także podzielą się doświadczeniami 
związanymi ze skutecznym kierowaniem tego typu placówką. Wspólnie 
zastanowią się również nad obecną legislacją oraz nad tym, czy odpowiada ona 
na aktualne problemy menadżerów. Uczestnicy omówią także ewentualne 
programy naprawcze. 

Podczas sesji „Czy Polska jest bezpieczna lekowo?” eksperci opowiedzą o swoich 
doświadczeniach i wnioskach dotyczących wagi bezpieczeństwa lekowego kraju 
w obliczu wciąż trwającej wojny i pandemii. Goście wspólnie zastanowią się nad 
tym, czy Polskę stać na „samowystarczalność” lekową oraz jakie kluczowe 
działania mogą ją zapewnić Polakom. 

Istotnym tematem Kongresu będzie także e-zdrowie w Polsce. Szczegółowo 
omówiony zostanie jego potencjał, trendy oraz kierunku rozwoju. Uczestnicy 



 

 

panelu zastanowią się, jak wygląda cyfrowa transformacja służby zdrowia, 
a także jaka jest perspektywa lekarzy, pielęgniarek oraz zarządzających 
placówkami w tym obszarze, czy też jak wygląda integracja systemów, rozwiązań 
oraz aplikacji w informatyzacji medycyny. 

 
Mocna reprezentacja ekspertów i praktyków 

Do Katowic na 8. edycję Kongresu Wyzwań Zdrowotnych przyjadą m.in.: 

Artur Białkowski, dyrektor zarządzający oraz członek zarządu Medicover; Piotr 
Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Bartłomiej Łukasz 
Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; prof. Marcin Czech, prezes Polskiego 
Towarzystwa Farmakoekonomicznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia w latach 2017-2019; Piotr Daniluk, dyrektor Biura Medycznego PZU 
Zdrowie; Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki 
zdrowia Adamed Pharma, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan 
Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady 
Narodowego Funduszu Zdrowia; Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Biura Rzecznika 
Praw Pacjenta; Agnieszka Graczyk-Szuster, prezeska Fundacji Kobiety Medycyny; 
Piotr Grzebalski, dyrektor biura relacji z sektorem publicznym Banku 
Gospodarstwa Krajowego; Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
oraz Naczelnej Izby Lekarskiej; Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji 
strategicznych i Market Access w Philips Healthcare, członek zarządu Philips 
Polska; Andrzej Jaworski, prezes PZU Zdrowie; Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego 
Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci 
Leków; Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia; dr Beata Małecka-Libera, 
senator RP, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia; Jarosław Madowicz, 
dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, 
prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych; dr hab. Agnieszka 
Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny 
rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Rodzinnej; Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwwie 
Zdrowia; dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS, dyrektor kreatywny Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki 
Medycznej; Adam Niedzielski, minister zdrowia; dr Krzysztof Przyśliwski, 
dyrektor medyczny Szpitala Medicover; prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, 
kierownik Katedry Zdrowia Kobiety, kierownik Zakładu Zdrowia 



 

 

Reprodukcyjnego i Seksuologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach; prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach, 
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; 
dr Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 
wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego; Sebastian 
Szymanek, prezes Polpharmy, i wielu innych. 
 
W ramach HCC 2023 odbędzie się także sesja ekspertów Komisji Zdrowia Senatu 
RP zatytułowana „Radykalne zwiększenie dostępności i jakości świadczeń 
zdrowotnych“. Podczas spotkania eksperci dyskutować będą o ryzyku 
i konsekwencjach transformacji demograficznej i ich wpływie na sytuację 
ochrony zdrowia. Poruszą także wątek stabilizacji finansowania ochrony 
zdrowia, a także omówią, jak powinno wyglądać zbudowanie efektywnej 
organizacji systemu ochrony zdrowia. 
 
 

Wydarzenia towarzyszące Kongresowi 

Podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych rozdane zostaną wyróżnienia, 
między innymi w konkursie Start-Up-Med dla najbardziej kreatywnych autorów 
nowatorskich, a zarazem efektywnych, projektów obejmujących szeroko 
rozumiane technologie medyczne, w którym 10. najlepszych powalczy o miejsce 
w finale. Po raz szósty wręczone zostaną także Nagrody Animus Fortis (Mężny 
Duch) honorujące osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne 
zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. W ramach Kongresu 
rozstrzygnięta zostanie również szósta edycja konkursu „Zdrowy Samorząd”, 
którego celem jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, 
które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją 
zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką. Po raz pierwszy 
przyznane zostaną wyróżnienia w konkursie Kobieta Rynku Zdrowia, który ma 
na celu wyróżnić menadżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, polityczki, 
urzędniczki, działaczki społeczne oraz przedstawicielki organizacji działających 
na rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia. 

 

Agenda wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2023/pl/sesje/   
  

https://www.hccongress.pl/2023/pl/sesje/


 

 

Rejestracja na wydarzenie: 
https://www.hccongress.pl/2023/pl/rejestracja,352.html  

  
VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC),  
9-10 marca 2023, 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.  

  
  
                                                                                                ###  
  

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) 
w Katowicach to spotkanie specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin 
medycznych, środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu, finansów, rynku 
ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji 
państwowej i samorządowej oraz mediów. Wydarzenie stało się 
bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji 
dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.   

  
Organizatorem HCC jest Grupa PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek 
Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej 
prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej 
sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, 
a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej 
imprezy biznesowej Europy Centralnej.   
 
Rynek Zdrowia zajmuje 1. miejsce w TOP 5 najbardziej opiniotwórczych mediów 
o tematyce zdrowotnej, według danych Instytutu Monitorowania Mediów.  
 

  
Zapraszamy na stronę: www.hccongress.pl    

  
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP: www.ptwp.pl   

  
Dodatkowe informacje:   
Joanna Durkalec, Imago Public Relations M. 603 712 201 E. 
joanna.durkalec@imagopr.pl   
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