
9.00 - 9.15 Przywitanie gości
	 Marszałek	Województwa	Małopolskiego
	 Prof.	dr	hab.	med.	Tomasz	Grodzicki	-	Prorektor	ds.	Collegium	Medicum
9.15 - 9.30  „Organizacja porozumienia dotyczącego wsparcia w zakresie realizacji rehabilitacji pocovidowej w ujęciu MSCHPiR w Jaroszowcu i Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie”, Krzysztof	Grzesik,	Dyrektor	Małopolskiego	Szpitala	Chorób	Płuc	i	Rehabilitacji	im.	Edmunda	Wojtyły
9.30 - 9.45  „Doświadczenia w zakresie rehabilitacji pocovidowej z punktu widzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego CM w Krakowie”, Prof.	dr	hab.	n.	med.	Roman	Nowobilski,	Kierownik	Zakładu	Rehabilitacji	w	Chorobach	Wewnętrznych	
Uniwersytetu	Jagiellońskiego	Collegium	Medicum

9.45 - 10.00  ,,Wpływ zanieczyszczenia środowiska na rozwój chorób alergicznych i pandemii Covid-19”
 Prof.	UJ	dr	hab.	med.	Ewa	Czarnobilska,	Konsultant	Wojewódzki	w	dziedzinie	alergologii,	Kierownik	Centrum	Alergologii	Klinicznej	 

i	Środowiskowej	Szpitala	Uniwersyteckiego	w	Krakowie
10.00 - 10.15  „Rola pulmonologów w leczeniu pacjentów po przebyciu COVID-19 na przykładzie oddziału rehabilitacji dziennej pulmonologicznej”,  

Dr	n.	med.	Marek	Koprowski,	Uzdrowisko	Kopalnia	Soli	„Wieliczka”
10.15 - 10.30  „Szczepienie przeciwko COVID-19 - praktyczne aspekty i wyzwania” 
 Dr	hab.	n.	med.	Monika	Bociąga-Jasik	Zastępca	Kierownika	Oddziału	Klinicznego	Chorób	Zakaźnych	Szpitala	Uniwersyteckiego	w	Krakowie	
10.30 - 10.45  „Kliniczny przypadek nawrotu Covid -19”, Prof.	Leonid	Hryshchuk,	Uniwersytet	Medyczny	w	Tarnopolu	
10.45 - 11.00  „Znaczenie rehabilitacji pacjentów z patologią płuc w kontekście pandemii Covid-19 i epidemii gruźlicy”,	Prof.	Jurij	Walecki	Koordynator	

Ekspertów	Zarządu	Ochrony	Zdrowia	Obwodowej	Państwowej	Administracji	w	dziedzinie	Ftyzjatria,	Pulmonologia	
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 11.30  „Podstawowe zasady zdrowego odżywiania w okresie rekonwalescencji dla poszkodowanych przez Covid, smog oraz inne przyczyny utraty 

wydolności organizmu”,	Dr	inż.	Agnieszka	Leciejewska	-	Specjalista	Dietetyk	
11.30 - 11.45  „Najnowsze informacje dotyczące skutków utraty zdrowia przez zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Świecie”, Prof.	nadzw.	dr	hab.	inż.	

Artur	Badyda,	Politechnika	Warszawska
11.45 - 12.00  „Covid-19, a Dom Pomocy Społecznej”, Arkadiusz	Tomasiak	Dyrektor	Schroniska	Radwanowice-	Fundacja	im.	Brata	Alberta	
12.00 - 12.15  „Analiza potrzeb pacjentów pocovidowych w zakresie opieki społecznej” Daria	Wojdak	Ministerstwo	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	

Departament	Pomocy	i	Integracji	Społecznej	
12.15 - 12.30  „Analiza potrzeb pracowników pocovidowych w zakresie pomocy pracodawcom”, Sylwia	Markiewicz	Izba	Gospodarcza
12.30 - 12.45  Przerwa
12.45 - 13.00  „Analiza potrzeb przedsiębiorców w zakresie skutków zachorowań pracowników w związku z pandemią COVID-19”, Ministerstwo	Rozwoju,	

Pracy	i	Technologii	
13.00 - 13.15  „Szczepmy się” (film/	wypowiedź	promujący	szczepienia	przeciwko	COVID),	Pacjenci	Małopolskiego	Szpitala	Chorób	Płuc	i	Rehabilitacji	 

im.	Edmunda	Wojtyły	w	Jaroszowcu,	Lek.	med.	Krzysztof	Barczyk	Ordynator	Oddziału	Rehabilitacji	Pulmonologicznej	z	Pododdziałem	
Rehabilitacji	Ogólnoustrojowej

13.15 - 13.30  ,,Doświadczenia fizjoterapeuty i psychologa związane z realizacją rehabilitacji pocowidowej stacjonarnej”
 Specjalista	rehabilitacji	mgr	Mateusz	Skiepko,	Psycholog	mgr	Katarzyna	Konopka,	Wojewódzki	Szpital	Rehabilitacyjny	im.	dr.	S.	Jasińskiego	 

w	Zakopanem
13.30 - 13.45  „Wpływ smogu na COVID-19 i inne infekcje”, Dr	hab.	Tadeusz	Zielonka,	Warszawski	Uniwersytet	Medyczny	
13.45 - 14.30  Przerwa obiadowa
14.30 - 14.45  „Mapa rehabilitacji pocovidowej w województwie małopolskim”,	Dr	n.	med.	Krzysztof	Czernicki,	Konsultant	Wojewódzki	w	dziedzinie	

rehabilitacji
14.45 - 15.00  „Niepełnosprawność u pracowników po przebytym COVID19: czego mogą oczekiwać pracodawcy?”, Dr	hab.	n.	med.	Renata	Złotkowska	-	

Małopolski	Ośrodek	Medycyny	Pracy,	Uniwersytet	w	Ostrawie	-wydział	lekarski,	Wyższa	Szkoła	Humanitas	w	Sosnowcu	
15.00 - 15.15 „Rola Krajowej Izby Fizjoterapeutów w leczeniu pacjentów pocovidowych”, Dr	hab.	n.	med.	Maciej	Krawczyk,	Prezes	Krajowej	Rady	

Fizjoterapeutów	
15.15 - 15.30  „Rola Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w leczeniu pacjentów pocovidowych”, 	Dr	Rafał	Trąbka	Prezes	Polskiego	Towarzystwa	Fizjoterapii
15.30 - 15.45  „Wdrażanie programu ochrony powietrza w Małopolsce w latach 2017-2020. Perspektywy i zagrożenia dla tempa poprawy jakości 

powietrza”,	Ryszard	Listwan,	Zastępca	Małopolskiego	Wojewódzkiego	Inspektora	Ochrony	Środowiska
15.45 - 16.00  „Efekty podjętych działań usprawniających w stosunku do populacji ozdrowieńców pocovidowych” - Ministerstwo	Zdrowia	
16.00 - 17.00  Dyskusja 




