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Poniżej znajdą Państwo prezentacje prelegentów z Krakowskiego Kongrestu Turystyki Medycznej,
którzy wyrazili zgodę na udostępnienie wystąpień oraz publikacje kongresowe.

IV Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie – 8 - 9 października 2019
Prezentacje
Turystyka medyczna w Krakowie (badania za rok 2018) - Marcin Mikos
Turystyka medyczna w Krakowie – Anna Białk-Wolf
Dyplomacja ekonomiczna – Piotr Pniejnia-Olszyński
Realizacja branżowego programu promocji usług prozdrowotnych na rynkach
perspektywicznych – Anna Sztyber-Zabłocka
EXPO 2020 w Dubaju Wsparciem dla ekspansji międzynarodowej polskich firm – Monika
Dyląg-Sajór
Patient's journey to health - w kontekście rozwoju turystyki medycznej w Polsce Krzysztof M. Macha
Opportunities for Polish service providers to expand onto the German market, given the
shortcomings of the German health care system - Leonore Boscher
Urologia bardziej precyzyjna – zastosowanie robota da Vinci w urologii – Paweł Wisz
Doświadczenie w teleopiece jako potencjalne narzędzie do wykorzystywania w turystyce
medycznej - Anna Zwiślak
Nowe terapie w onkologii w perspektywie pomocy pacjentom – Barbara
Werchowiecka-Rusinek
Medycyna regeneracyjna w ortopedii – innowacyjne metody leczenia jako szansa na
pozyskanie pacjentów z zagranicy – Krzysztof Tomaszewski
Wyniki badania „tajemniczy klient” na rynku turystyki medycznej w Krakowie – Mariusz
Arent
Establishing International Patient’s Office - St. Adalbert’s Hospital in Poznań – Marlena
Wysocka
Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta jako element ryzyka w turystyce
medycznej - Gabriela Lenarczyk, Jolanta Budzowska
Możliwości rozwoju turystyki medycznej na rynku amerykańskim – Tomasz Popławski
International Patients Workshop Krakow 2019 - Daniel G. Coulton-Shaw
III Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie -22-23 października 2018
Prezentacje
Treatmentabroad - najbardziej popularne zabiegi oraz code of practice (wymogi dla
klinik) - cz. I - Keith Pollard
Treatmentabroad - najbardziej popularne zabiegi oraz code of practice (wymogi dla
klinik) - cz.II - Keith Pollard
Pozyskiwanie pacjentów za granicą - Magdalena Rutkowska
Siatka połączeń Kraków Airport a perspektywy rozwoju turystyki medycznej - Paweł
Galiak

Centrum Medyczne TriVita (Porąbka) - Dorota Łabuda
Turystyka Medyczna w Krakowie - Anna Białk - Wolf
Turystyka Medyczna w Krakowie - Marcin Mikos
Doświadczenia placówek medycznych w pozyskiwaniu pacjentów zagranicznych - Anna
Białk-Wolf - Panel
II Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie - 12-13 października 2017
Publikacja końcowa
Prezentacje
Potencjał medyczny Krakowa w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży - Marek
Maślerz
Możliwości promocji promocji usług prozdrowotnych na rynkach zagranicznych przez
fundusze zewnętrzne - Mariusz Arent
Jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego? - dr Magdalena Rutkowska
Pułapki turystyki medycznej - dr n. med. Krzysztof Gończowski
Węgierska lekcja turystyki stomatologicznej - László Szűcs
Rozkład odpowiedzialności pomiędzy „pośrednikiem” a wykonawcą świadczenia
zdrowotnego w obszarze turystyki medycznej - mec. Jolanta Budzowska
Międzynarodowe certyfikaty jakości medycznej - Jan Rudomina
Polonia amerykańska jako potencjalny klient turystyki medycznej w Polsce Jan
Rudomina - sesja warsztatowa
Oferta turystyki medycznej w Polsce wobec zapotrzebowania rynków zagranicznych - dr
Anna Białk–Wolf
Innowacja w dobrej cenie – polska ochrona zdrowia a potrzeby systemu ochrony zdrowia
w Wielkiej Brytanii - dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski
I Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie - 13-14 października 2016
Prezentacje
Mobilność personelu medycznego i pacjentów w Unii Europejskiej - Dr Andrzej Ryś, Filip
Domański
Wybrane modele organizacji turystyki medycznej w krajach UE – możliwości
implementacji w Polsce - Mariusz Arent, Dr Anna Białk-Wolf
Amerykańscy pacjenci – turyści medyczni. Jak ich pozyskać? - Jan Rudomina
Raport na temat stanu turystyki medycznej w Krakowie – prezentacja wniosków z
badania - Katarzyna Gądek, Marcin Mikos, Grzegorz Juszczyk
Doświadczenia szpitali miejskich w świadczeniu usług medycznych dla obcokrajowców Dr n. med. Zbigniew Król
Współpraca w budowaniu wizerunku destynacji regionalnej jako kluczowy element
sukcesu na rynku turystyki medycznej - ArekBuziewicz
Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w wspieraniu rozwoju turystyki prozdrowotnej w
Polsce - Piotr Tatara
Doświadczenia Małopolski w zakresie turystyki medycznej - Anna Mlost

Jak stworzyć i wypromować niskobudżetowy ale rentowny Międzynarodowy Program
Turystyki Medycznej/ Telemedycyny - George Lakis
Rola i odpowiedzialność ubezpieczycieli zdrowotnych w obrębie legislacji UE, a turystyka
medyczna - Marcel Smeets
Stan i perspektywy rozwoju turystyki medycznej w Polsce - Jolanta Rab-Przybyłowicz,
Adrian Lubowiecki-Vikuk
Doświadczenia kliniki w Norymbergii w rozwiązywaniu problemów pacjentów z zagranicy
- Tanya Porter
Funkcjonowanie dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej w warunkach polskich Tomasz Pęcherz
Zgoda na leczenie pacjenta obcokrajowca – aspekty praktyczne - Marcin Jóźwik
Odpowiedzialność za szkody na zdrowiu w stosunku do pacjentów – cudzoziemców Mec. Jolanta Budzowska
Turystyka medyczna - w która stronę: z Niemiec do Polski czy z Polski do Niemiec? - Dr
n. med. Bogdan Miłek
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