
W dniach 8–9 grudnia br. po raz dziewiąty odbędzie się Kongres Zdrowia Publicznego, w całości poświęcony zagad-
nieniom zdrowia publicznego w Polsce. Rzeczywistość ostatnich trzech lat skłania do analizy sytuacji, w jakiej znajduje 
się system ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, że niektóre rozwiązania – dotąd niemożliwe do wdrożenia 
– stały się realne. 
W debatach z udziałem ekspertów chcemy poruszyć kwestie związane z kryzysem uchodźczym oraz związanym z nim 
nadzorem epidemiologicznym, zadaniami lekarza POZ, nowymi rozwiązaniami w obszarze e-zdrowia, prawem farma-
ceutycznym, profilaktyką pierwotną oraz rolą opieki farmaceutycznej w systemie ochrony zdrowia. 
Nie zabraknie też dyskusji nt. chorób cywilizacyjnych (kardiologia, onkologia, diabetologia), wpływu pandemii na zdro-
wie populacji, długu zdrowotnego, nowych wyzwań terapeutycznych oraz komunikacji w zdrowiu publicznym. 

W programie przewidujemy sesje:

 Kryzys uchodźczy – wpływ na stan zdrowia populacji, dostosowanie systemu do nowej grupy pacjentów 
 Opieka farmaceutyczna – obniżanie kosztów funkcjonowania systemu
 Choroby cywilizacyjne – nowe wyzwania terapeutyczne i organizacyjne jako efekt wzrostu liczby pacjentów
 Innowacyjne, personalizowane terapie - szansą dla pacjentów onkologicznych
 Psychiatria i neurologia – wyzwania terapeutyczne i społeczne 
 Profilaktyka pierwotna – stosunek Polaków do szczepień ochronnych
 Komunikacja w zdrowiu publicznym – jak skutecznie edukować i motywować do zachowań prozdrowotnych? 

Sesja Naukowa podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 

Podczas drugiego dnia Kongresu Zdrowia Publicznego 2022 (9 grudnia) przeprowadzona zostanie sesja naukowa. 
Naukowcy, studenci oraz doktoranci będą mieć możliwość przedstawienia wyników swoich prac podczas wystąpień 
ustnych lub sesji plakatowej. Uczestnikiem sesji może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdro-
wiem publicznym. Doniesienia zjazdowe zostaną opublikowane w książce abstraktów wydanej przez Instytut Ochrony 
Zdrowia. Dla autorów najlepszych prac i wystąpień przewidujemy nagrody.

W ramach Kongresu planowane jest przeprowadzenie pięciu tematycznych sesji naukowych w formie wystąpień ustnych: 
 Choroby cywilizacyjne
 Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, health literacy
 Zdrowie psychiczne i uzależnienia
 Zawody medyczne – wypalenie zawodowe, jakość życia, nowe kompetencje
 Aktualne wyzwania zdrowia publicznego

Ponadto, istnieje możliwość zgłaszania doniesień naukowych w formie plakatów elektronicznych, które zostaną zapre-
zentowane podczas sesji plakatowej „Zdrowie publiczne w 2022 r. – bieżące wyzwania i perspektywy”.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.zdrowiepubliczne.org 

Transmisja on-line 
Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie informacyjnym www.medexpress.pl

oraz na stronie www.zdrowiepubliczne.org 
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AGENDA
Dzień 1

09.30 – 09.40 Powitanie

09.40 – 10.30  Kryzys uchodźczy – wpływ na stan zdrowia populacji, dostosowanie systemu do nowej grupy 
  pacjentów

10.35 – 11.25 Opieka farmaceutyczna – obniżanie kosztów funkcjonowania systemu
 
11.30 – 12.20 Choroby cywilizacyjne – nowe wyzwania terapeutyczne i organizacyjne jako efekt wzrostu 
  liczby pacjentów 

12.25 – 13.15 Innowacyjne, personalizowane terapie - szansą dla pacjentów onkologicznych

13.15 – 14.45    Lunch  

14.45 – 15.35  Profilaktyka pierwotna – stosunek Polaków do szczepień ochronnych

15.40 – 16.30    Psychiatria i neurologia – wyzwania terapeutyczne i społeczne 

Dzień 2

09.00 – 09.50  Komunikacja w zdrowiu publicznym – jak skutecznie edukować i motywować do zachowań 
  prozdrowotnych?

10.00 – 15.00  Prezentacja prac naukowych studentów i doktorantów
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