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VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)  

w Katowicach – 3-4 marca 2022 r.  

 

Katowice, 8 lutego 2022 r. – Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa, wpływ 

pandemii COVID-19 na sytuację sektora zdrowia, innowacyjne terapie i rozwiązania w medycynie – 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz siódmy stanie się miejscem 

wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W dniach 3-4 

marca 2022 roku odbędzie się VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC). 

Trwa rejestracja na wydarzenie.  

Blisko 200 prelegentów, 40 debat o systemach ochrony zdrowia i wydarzenia towarzyszące – 7. edycja 

Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 3-4 marca br. w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym w Katowicach. Wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także 

przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji 

pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów spotkają się, aby 

diagnozować bieżącą sytuację i poszukiwać recept dla sektora ochrony zdrowia. 

– Podczas najbliższej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych szczególną uwagę pragniemy zwrócić na rozwój 

nowych technologii medycznych – zarówno lekowych, jak i nielekowych – a także innowacyjnych rozwiązań, 

między innymi w zakresie cyfryzacji sektora medycznego oraz organizacji i zarządzania podmiotami 

leczniczymi. Programy wielu sesji tegorocznego Kongresu, z oczywistych powodów, nadal uwzględniać będą 

zagadnienia dotyczące różnych aspektów epidemii COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej – 

zapowiada Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu „Rynek Zdrowia”. – Korzystając z doświadczenia 

ubiegłych edycji, kontynuujemy formułę hybrydową, dzięki transmitowaniu debat online każdy będzie miał 

łatwy dostęp do profesjonalnej wiedzy bez konieczności udziału stacjonarnego – dodaje Paulina 

Gumowska, redaktor naczelna portalu rynekzdrowia.pl i Sektora Zdrowie Grupy PTWP. 

Na agendę tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złoży się ok. 40 sesji, debat, wykładów  

i prezentacji. Wśród wybranych nurtów tematycznych HCC znalazły się, między innymi: kluczowe wyzwania 
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stojące przed polityką zdrowotną państwa, systemy ochrony zdrowia w dobie rewolucji technologicznej, 

era nowych rozwiązań – od diagnostyki do organizacji leczenia, cyfryzacja sektora medycznego, zarządzanie 

podmiotami leczniczymi i finansowanie świadczeń, postępy w terapiach wybranych jednostek 

chorobowych.  

VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych to również wydarzenia towarzyszące, wśród nich – konkurs Start-Up-

Med dla najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych, projektów obejmujących 

szeroko rozumiane technologie medyczne.  

Podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych rozstrzygnięta zostanie piąta edycja konkursu „Zdrowy 

Samorząd”, którego celem jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób 

najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją 

zdrowotną i profilaktyką. 

Wręczone zostaną również po raz piąty Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch) honorujące osoby i instytucje 

mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. 

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, w VII Kongresie Wyzwań 

Zdrowotnych mogą wziąć udział uczestnicy, którzy spełniają jeden z trzech niżej wymienionych warunków: 

- zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie 

wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz 

okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat 

Covid, UCC) w postaci elektronicznej lub papierowej lub zaświadczenia uznawanego za równoważne z UCC 

(wydanego przez państwo trzecie - spoza Unii Europejskiej); 

- posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie 

przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu – Unijny Certyfikat Covid; 

- posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 (dotyczy każdego dnia wydarzenia). Test 

ważny jest max. 48h od chwili jego wykonania. Negatywny wynik testu należy okazać przy wejściu na 

wydarzenie (wersja papierowa lub elektroniczna z wynikiem negatywnym testu).  

Pełne zasady bezpieczeństwa dotyczące zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronie. 

https://sklep.ptwp.pl/pl/zasady-bezpieczenstwa


 
 
informacja prasowa                                                                                                                                                                         3/3   
 
                                                                                                                 

 

Transmisje kongresowych debaty, wykładów i prezentacji dostępne będą na stronie internetowej 

wydarzenia hccongress.pl dla zarejestrowanych uczestników.  

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia 

i portalu rynekzdrowia.pl. 

Więcej o Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i wydarzeniach towarzyszących: www.hccongress.pl 

### 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to spotkanie specjalistów 
reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych, środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu, finansów, rynku 
ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. 
Wydarzenie stało się bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych 
zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. 

Organizatorem HCC jest Grupa PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku 
Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej 
sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. 

Zapraszamy na stronę www.hccongress.pl  

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl 

Dodatkowe informacje dla mediów: 

Aneta Miler, Imago Public Relations  
M. 609 880 115, E. aneta.miler@imagopr.pl 

 

 
 

http://www.hccongress.pl/
http://www.hccongress.pl/
http://www.ptwp.pl/
mailto:aneta.miler@imagopr.pl

