
Trendy, prognozy, kierunki rozwoju w Polsce

Hotel Le Regina, Warszawa



kup terazwww.private-healthcare-forum.com

o forum

To jedyne spotkanie Praktyków w pełni poświęcone przyszłości rynku  
prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce: przedstawicieli centrów medycznych, firm 

ubezpieczeniowych, liderów technologicznych oraz dostawców. Omówimy kierunki 

rozwoju, najnowsze trendy i wpływ prognozowanych zmian na kształt sektora. 
Skupimy się na najatrakcyjniejszych specjalizacjach medycznych, obszarach  
potencjału i niszach do zagospodarowania na rynku. Połączenie najnowszych 
analiz i wyników badań z oceną liderów to unikalna okazja do uzyskania rzetelnej 

wiedzy i inspiracji do nowych działań.

DLaCzeGO WartO?

Spotkanie praktyków  
poświęcone przyszłości rynku  

prywatnych usług medycznych

Połączenie rzetelnych  
analiz z oceną liderów

Prognozy rozwoju całego 
rynku oraz jego segmentów

Rozmowy i spotkania
z wiodącymi graczami

Wyniki autorskich badań  
w sektorach: abonamentów, 
stomatologii, telemedycyny, 
robotyki 

pakiet taNieJ  
Raport + bilet

Rejestracja w Forum umożliwia  
jednoczesny zakup raportu:

„Rynek prywatnej opieki 
zdrowotnej w Polsce 2020”

w specjalnej cenie!

https://mypmr.pro/offer/link/8b19f975c2454a89a1a0e677acd34aef
http://www.private-healthcare-forum.com


www.private-healthcare-forum.com/eksperci
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www.private-healthcare-forum.com/program

9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:30 Otwarcie Forum i sesja networkingowa

 kondycJa i rozwÓJ sEktora
9:45 DANE I BADANIA PMR

rynek prywatnej opieki zdrowotnej: główne kierunki i prognozy rozwoju  
michał Bundyra, Główny Ekonometryk, pmr  
monika stefańczyk, Dyrektor Sektora Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia, pmr
• Sytuacja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla rynku prywatnej opieki  

zdrowotnej 
• Prognoza rozwoju na lata 2020-2021 w świetle danych PMR 
• Szpitale w prywatnej opiece zdrowotnej – wpływ sieci szpitali oraz innych  

regulacji prawnych 
• Rynek abonamentów medycznych w świetle badań: wartość rynku i rozwój 

10:10 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI

10:20 OCENA SEKTORA OKIEM ŚWIADCZENIODAWCÓW
Jaka jest przyszłość abonamentów medycznych? perspektywy współpracy  
w sektorze abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych - najważniejsze wyzwania 
 i nowe źródła wzrostu 
PANELIŚCI:
• michał rybak, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, LuX mEd
• artur Białkowski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Usług  

Biznesowych, mEdicoVEr 
• Julita czyżewska, Prezes Zarządu, pzu zDrOWie

11:00 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI
11:10 PRZERWA NA KAWę

 stomatoLoGia
11:35 DANE i PROGNOZy PMR

sektor usług stomatologicznych w świetle liczb: prognozy i najbardziej  
atrakcyjne segmenty
agnieszka skonieczna, Starszy Analityk Rynku Ochrony Zdrowia, pmr 
marta marszałek, Analityk Rynku Ochrony Zdrowia, pmr
• Segment publiczny i prywatny – gdzie jesteśmy?
• Kierunki rozwoju – prognozy do 2021 r.
• Nieunikniona konsolidacja rynku

11:55 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI

12:05 CASE STUDy
medicover – praktyczne doświadczenia 
wioletta Januszczyk, Członek Zarządu Medicover; Dyrektor Zarządzająca,  
mEdicoVEr stomatoLoGia
• Zarządzanie i model opieki dentystycznej 
• Budowanie doświadczeń pacjenta w stomatologii
• Trendy na rynku i technologie w dentystyce

12:25 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI
12:30 LUNCH

 NOWe teChNOLOGie
13:30 DANE i PROGNOZy PMR

telemedycyna w świetle badań – kiedy stanie się standardem? 
agnieszka skonieczna, Starszy Analityk Rynku Ochrony Zdrowia, pmr 
monika stefańczyk, Pharma and Healthcare Business Unit Director, pmr
• Skala wprowadzenia w Polsce - wyniki autorskiego badania PMR
• Wartość rynku do 2021 r.
• Struktura rynku

13:55 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI

14:05 CASE STUDy
ramię w ramię z robotem da Vinci – doświadczenia szpitala na klinach 
Joanna szyman, Prezes Zarządu, szpitaL Na kLiNaCh
• Jak tworzyć przedsiębiorstwo medyczne XXI?
• Dlaczego najlepsi chirurdzy lubią współpracować z robotami?
• Trendy na rynku robotyki chirurgicznej

13:30 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI

14:35 DySKUSJA PANELOWA
czy sektor ochrony zdrowia w polsce jest gotowy na technologie medyczne? 
PANELIŚCI: 
anna szymczak, Prezes Zarządu, tELEmEdycyna poLska 
patrycja wizińska-socha, Prezes Zarządu, nEstmEdic  
piotr soszyński, Dyrektor ds. Medycznego Doradztwa Strategicznego, mEdicoVEr  
adam Janczewski, Założyciel & CEO, Jutro mEdicaL 
zbigniew nawrat, Dyrektor Instytutu Protez Serca, fundacJa rozwoJu  
karDiOChirurGii

15:25 SESJA PyTAń I ODPOWIEDZI
15:30 Zakończenie Forum i główne wnioski

proGram forum, 19 marca 2020
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www.private-healthcare-forum.com/rejestracja

Organizator:
PMR Market Experts

ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

reJestraCJa

Cena udziału 1 osoby w PMR Forum  private Healthcare 2021

zGłoszEnia  
GrupOWe taNieJ!

W przypadku jednoczesnej rejestracji 
dwóch lub więcej osób z firmy, druga 
i kolejna  osoba z firmy otrzymuje  

rabat 100 €!

kONtakt

+ 48 12 340 51 43
events@pmrcorporate.com

cena 
specjalna
tylko dla 15

pierwszych zgłoszeń! 

795 Euro + 23% VAT 

przy rejestracji  
do dnia 31.12.2019 r

earlY birD

895 Euro + 23% VAT 

przy rejestracji  
do dnia 31.01.2020 r stanDarD

1095 Euro + 23% VAT 

przy rejestracji  
po dniu 31.01.2020 r

miEJscE forum:
Hotel Le Regina 

Kościelna 12, 

00-218 Warszawa

mailto:event%40pmrcorporate.com?subject=
https://mypmr.pro/offer/link/8cba619d1ac44f659de7b3aac4510e37
http://www.private-healthcare-forum.com/rejestracja

