Trwa Krakowski Kongres Turystyki Medycznej!
2017-10-13
12 i 13 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbywa się II Krakowski Kongres Turystyki
Medycznej. Konferencję uroczyście otworzył Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki
Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

Nasze miasto jest znane z wysoko wyspecjalizowanych lekarzy praktykujących medycynę na
najwyższym poziomie. Jak się okazuje coraz więcej obcokrajowców wybiera kliniki w Polsce.
Mając na uwadze tę tendencję Urząd Miasta Krakowa już po raz drugi organizuje Krakowski
Kongres Turystyki Medycznej.
Podczas konferencji specjaliści ocenią szanse i wyzwania w tej dziedzinie oraz przybliżą
oczekiwania zagranicznych klientów i umiejscowią Polskę na europejskim rynku turystyki
medycznej.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
www.turystykamedyczna.krakow.pl.

Program kongresu:
12 października
10.00 - uroczyste otwarcie kongresu przez Prezydenta Miasta Krakowa;
10.30 - 11.00 - Marek Maślerz - potencjał medyczny Krakowa w zabezpieczeniu
Światowych Dni Młodzieży;
11.00 - 11.30 - László Szűcs - węgierska lekcja turystyki stomatologicznej;
11.30 - 11.50 - dr Anna Białk–Wolf - oferta turystyki medycznej w Polsce wobec
zapotrzebowania rynków zagranicznych;
11.50 - 12.10 - dr Krzysztof Gończowski - pułapki turystyki medycznej;
12.10 - 12.40 - przerwa na kawę;
12.40 - 13.00 - dr Magdalena Rutkowska - jak skutecznie pozyskać pacjenta
zagranicznego?;
13.00 - 13.20 - Jan Rudomina - Polonia amerykańska jako potencjalny klient turystyki
medycznej w Polsce;
13.20 - 13.40 - dr hab. Krzysztof Tomaszewski - Innowacja w dobrej cenie. Polska
ochrona zdrowia a potrzeby systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii;
13.40 - 14.00 - Michael Vaynbrand, Karina Przybyło-Kisielewska - możliwości leczenia i
rehabilitacji pacjentów z Izraela;
14.00 - 14.20 - Vyacheslav Moskalenko - pacjent ze Wschodu Europy turystą
medycznym;
14.20 - 14.30 - dr Mariusz Arent - możliwości promocji usług prozdrowotnych na rynkach
zagranicznych przez fundusze zewnętrzne;
14.30 - 15.15 - lunch;
15.15 - 16.15 - Quo vadis turystyko medyczna w Krakowie? - dyskusja panelowa

wykład wprowadzający:
dr Marcin Mikos, Katarzyna Gądek - turystyka medyczna w Krakowie - wnioski z
najnowszych badań;
13 października
10.00 - 10.30 - prof. dr hab. Stanisława Golinowska - starzenie się mieszkańców Unii
Europejskiej jako szansa dla rozwoju turystyki medycznej w Polsce;
10.30 - 11.00 - dr Piotr Cybula - Czy ustawa o usługach turystycznych stanowi barierę
rozwoju turystyki medycznej?
11.00 - 11.30 - mec. Jolanta Budzowska - Rozkład odpowiedzialności pomiędzy
„pośrednikiem” a wykonawcą świadczenia zdrowotnego w obszarze turystyki
medycznej;
11.30 - 12.00 przerwa na kawę;
Sesje warsztatowe, spotkania biznesowe
12.00 - 13.00
Sala I Jan Rudomina - międzynarodowe certyfikaty jakości medycznej;
Sala II Dr Anna Wisniewski, Bálint Bene, Krisztián Komma - środowisko biznesowe
sektora medycznego na Węgrzech;
13.00 - 14.00
Sala I Adam Mikołajczyk - Branża turystyczna a medyczna. Kto kogo potrzebuje
bardziej w turystyce medycznej?;
Sala II dr Jan Paradowski - Medycyna sportowa - oferta dla pacjenta z zagranicy.
14.00 - 15.00 - podsumowanie kongresu;
15.00 - lunch.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

