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Sukcesy i wyzwania
w czasie COVID-19 w Szwajcarii i Polsce.

Wnioski na przyszłość.

WEBINARIUM

Ekscelencje,
Drodzy Przyjaciele Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu,
Panie i Panowie,

Wiele krajów w Europie musiało szybko zareagować na COVID-19. Zarówno Polska, jak
i Szwajcaria zdołały powstrzymać pandemię i zniosły niektóre restrykcyjne środki w celu
normalizacji naszego życia i odmrożenia gospodarki.

Ambasada Szwajcarii oraz Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają 
na webinarium, które odbędzie się w ramach cyklu konferencji Polsko-Szwajcarskiego 
Forum Dialogu. Od 2011 r., eksperci z Polski i Szwajcarii dzielą się doświadczeniami podczas 
corocznej konferencji i omawiają trendy oraz wyzwania w systemie ochrony zdrowia. Szero-
ki zakres zrealizowanych już tematów oraz renomowanych panelistów poprzednich edycji 
znajdą Państwo na stronie http://forumdialogu.swisschamber.pl/

Webinarium jest otwartym eventem adresowanym zarówno do przedstawicieli służby zdro-
wia w Polsce, jak i w Szwajcarii.

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na zarządzanie kryzysowe w obszarze opieki zdro-
wotnej, a także wypracowanie dobrych praktyk w radzeniu sobie z przyszłymi pandemiami.

I.   Czego się nauczyliśmy? Sukcesy i wyzwania w czasie COVID-19
z perspektywy służby zdrowia (11:00-11:30)
dr Daniel Koch, Konsultant ds. zarządzania kryzysowego i komunikacji, były dyrektor
departamentu chorób zakaźnych w szwajcarskim Federalnym Urzędzie Zdrowia
Publicznego (FOPH), Pełnomocnik Rządu ds. COVID-19 (Szwajcaria)
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (Polska) (tbc)

II.  Jakie mogą być konsekwencje dla przemysłu farmaceutycznego, biorąc 
pod uwagę ryzyko ponownego pojawienia się pandemii? (11:30-12:00) 
Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

Wojciech Nowak, Public Affairs Director Europe, Novartis

III. Konsekwencje strategicznego podejścia do polityki zdrowotnej wywoła-
nego pandemią COVID-19 (w ujęciu międzynarodowym) (12:00-12:30) 
dr Gilles Poumerol, Współpracownik Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa, 
były szef Sekretariatu ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Światowej 
Organizacji Zdrowia 

prof. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej 
Akademii Nauk, były Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia

prof. Wojciech Hanke, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zdrowia Publicznego
Polskiej Akademii Nauk

Wnioski i podsumowanie spotkania (12:30-13:00)
Moderator: dr Adam Kozierkiewicz, Ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia

Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski.

 

WEBINARIUM OBEJMUJE TRZY CZĘŚCI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0zrRxddaRsiNXL3ZInWfEg

