Sukces absolwentki kierunku
zdrowie publiczne
Przedstawicielki SKN Ekonomika i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia działającego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej i jednocześnie doktorantki GUMed
mgr Katarzyna Pogorzelczyk oraz mgr Weronika Ciećko
wraz z opiekunem Koła, dr Ewą Bandurską wzięły udział
w XV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego (ISPOR POLAND CHPATER). Zorganizowaną ją w dniach 30.11-1.12. 2017 r. w Warszawie.
W czasie Konferencji odbył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Wyróżniono dwie prace doktorskie oraz dwie
prace magisterskie. Nagrodę za najlepszą pracę magisterską
w dziedzinie farmakoekonomiki otrzymała mgr Weronika
Ciećko – tegoroczna absolwentka kierunku zdrowie publiczne GUMed.
Tytuł tegorocznej konferencji brzmiał Drug pricing in Europe – fair, uniform or both?. W wydarzeniu wzięły udział
autorytety w dziedzinie ekonomiki zdrowia z całego świata
m.in. z Kanady, Węgier, Grecji oraz Słowacji. Dr Katerina
Podrazilova podzieliła się doświadczeniami związanymi
z wykorzystaniem Real World Evidence w Republice Czeskiej,
natomiast dr Wiesława Dranik opowiedziała o kryteriach
klinicznych, ekonomicznych i socjalnych refundacji leków

przeciwnowotworowych w Kanadzie. W wydarzeniu uczestniczył także podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
dr hab. Marcin Czech, prof. nadzw., który poprowadził m.in.
sesję prac studenckich.
Obie doktorantki wzięły aktywny udział w panelu prac
studenckich. Katarzyna Pogorzelczyk przedstawiła pracę
zatytułowaną Analiza rentowności aparatury AED zlokalizowanej na terenie Trójmiasta. Praca ta została zaprezentowana również w sesji posterowej. Weronika Ciećko przedstawiła badanie pod tytułem Analiza czynników wpływających
na jakość życia u chorych terminalnie. ■

Sympozjum o integracji opieki zdrowotnej
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zdrowotnej. Ponadto dyskutowano o tym, jaki wpływ na
rozwój opieki zintegrowanej wywiera tzw. sieć szpitali.
Uczestnikiem Sympozjum był dr Albert Alonso, przewodniczący Zarządu Międzynarodowej Fundacji Opieki Zintegrowanej z Hiszpanii, prof. Karol Kozak z Uniwersytetu w Dreźnie oraz prof. Piotr Czauderna, koordynator sekcji ochrony
zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. ■
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Rektor prof. Marcin Gruchała i prorektor ds. rozwoju
i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda reprezentowali
Uczelnię podczas III Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – czy jesteśmy gotowi do wdrożeń?. Konferencję zorganizowano 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego. Jednym z ekspertów biorących
udział w dyskusji panelowej był Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a moderatorem dr Piotr Popowski, kierownik Centrum
Opieki Zintegrowanej i Telemedycyny GUMed. W spotkaniu
uczestniczyli również pracownicy Biura ds. Klinicznych GUMed – dr Tadeusz Jędrzejczyk, Agnieszka Wróblewska
i Anna Pirska-Żochowska.
Gdański Uniwersytet Medyczny od kilku lat bierze aktywny udział w regionalnym Partnerstwie na Rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej. Tegoroczne spotkanie, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski, Federację Szpitali, Polskie
Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz Pomorski Związek Pracodawców w Ochronie Zdrowia, poświęcone było
ocenie wyzwań edukacji w zakresie zawodów medycznych
oraz nowym programom w zakresie podstawowej opieki
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