
Siódma edycja, organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów, 

Wrocławskich Dni Zdrowia Publicznego przeszła do historii. Nie tylko dlatego, że odbyła się w 

dniach 14-15 maja bieżącego roku, ale również dlatego że jest to najdłużej trwająca, cykliczna 

konferencja naukowa poświęcona Zdrowiu Publicznemu, powstająca z inicjatywy młodych adeptów 

tej nauki nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Organizatorzy nie zamierzają osiadać na laurach i 

już zapowiedzieli, że ósma edycja sympozjum odbędzie się w przyszłym roku. 

 

Bardzo udane, tegoroczne WDZP (pod takim hasłem reklamowane było wydarzenie przez  jego 

Organizatorów) po raz drugi z rzędu odbyły się na terenie Wydziału Farmacji i Analityki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tematyka siódmego, studenckiego 

sympozjum dotyczyła w głównej mierze aspektów bardzo istotnych dla systemu opieki zdrowotnej, 

lecz mimo to spychanych na drugi plan, a więc efektywnej i skutecznej komunikacji w podmiotach 

leczniczych oraz o sposobach promocji inicjatyw zdrowotnych. 

  

Wykład inauguracyjny, podczas którego uczestnicy sympozjum zostali wprowadzeni w nurt istotnych 

zagadnień marketingowych wygłosił dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw. Tym samym rozpoczęta 

została pierwsza sesja konferencji, w której szerokie grono ekspertów dzieliło się ze zgromadzonymi 

w sali konferencyjnej widzami, swoimi spostrzeżeniami na temat wizerunku podmiotów leczniczych i 

ich komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Pierwsze wystąpienie w tej sesji, pt „Wizerunek 

lekarza – trendy w Public Relations” należało do wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów 

Zdrowia, Marty Chalimoniuk-Nowak. Prelegentka w trakcie swojej prezentacji skupiła się na 

narzędziach, za pomocą których ludzie sprawdzają opinie na temat lekarzy oraz podmiotów 

leczniczych oraz zwróciła uwagę na portale społecznościowe, które można wykorzystać w celu 

informowania o swojej działalności i ukazywania jej w pozytywnym świetle. Jako drugi wystąpił 

założyciel Agencji PR Publicon, Szymon Sikorski. Swoje wystąpienie pt. „Wizerunek podmiotów 

leczniczych w social media (na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii)”, twórca 

największej Agencji PR w zachodniej Polsce wg rankingu Press oparł na pokazaniu potencjału social 

media (np. Facebook, Twitter, YouTube itp.), jako doskonałego narzędzia, dzięki któremu podmioty 

lecznicze mogą kreować wizerunek wśród swoich klientów oraz dawać im możliwość interakcji 

mającej na celu wykreowanie pozytywnej marki. Dobre praktyki, na których powinny się wzorować 

polskie jednostki opieki zdrowotnej, to zdaniem Sikorskiego chociażby amerykańska klinika Mayo. 

Jako trzeci wystąpił dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu, 

Piotr Nowicki. Tytuł wystąpienia dyrektora to „Marketing kosztuje, więc co zrobić, żeby na nim 

zarobić?”. W trakcie swojej prezentacji, prelegent skupił się na niewiele kosztujących, a mogących 

znacznie wpłynąć na wizerunek podmiotu leczniczego zabiegach, takich jak chociażby czytelne i 

estetyczne logo oraz dobre oznakowanie wewnątrz budynku podmiotu leczniczego. Kolejna 

prelegentka, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Agnieszka 

Czajkowska – Masternak w swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Rola rzecznika prasowego w 

kształtowaniu wizerunku szpitala klinicznego” przedstawiła sposoby, za pomocą których szpital 

może kreować pozytywny wizerunek w środowisku zewnętrznym. Rzeczniczka prasowa USK 

powołała się również na kontrowersyjny materiał promujący jej miejsce pracy, w którym wystąpili 

pracownicy tego szpitala. Na zakończenie pierwszej sesji VII Wrocławskich Dni Zdrowia 

Publicznego wystąpiła para specjalistów w dziedzinie komunikacji z mediami, a więc Bohdan 

Pawłowicz oraz Małgorzata Wiśniewska. Para w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Efektywna 



komunikacja z mediami jako wsparcie procesu leczenia (a także budowania wizerunku ochrony 

zdrowia)” przedstawiła najistotniejsze zagadnienia na które powinni zwrócić uwagę włodarze 

podmiotów leczniczych w kontaktach z mediami zewnętrznymi.  

 

Po ostatnim wystąpieniu w sesji pierwszej, moderatorzy sesji, mgr Jolanta Grzebieluch oraz mgr inż. 

Dorota Kiedik ogłosiły krótką przerwę, podczas której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z 

częścią prac studenckich, które przedstawione zostały w formie sesji plakatowej. Każdy 

zainteresowany mógł podejść do plakatu przygotowanego przez studenckiego prelegenta i zapoznać 

się z jego treścią oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania od autora plakatu.  

Druga sesja, pierwszego dnia WDZP należała w pełni do studentów, którzy na sympozjum zjechali z 

różnych zakątków naszego kraju.  

 

Prace studenckie poświęcone były w pełni aspektom marketingowym w podmiotach leczniczych. 

Studenci z różnych perspektyw spoglądali na komunikację lekarza z pacjentem oraz procesy 

komunikacyjne wewnątrz przedsiębiorstw udzielających usługi medyczne. Dodatkowe aspekty, które 

zostały poruszone w pracach studentów to analiza dostępu do informacji poprzez strony internetowe 

podmiotów leczniczych, problematyka tzw. „marketingu szeptanego” oraz specjalistyczna analiza 

konkurencji jednego z polskich szpitali.  

Wraz z zakończeniem sesji studenckiej, zakończony został pierwszy dzień siódmej edycji 

Wrocławskich Dni Zdrowia Publicznego we Wrocławiu.  

 

Drugi dzień Wrocławskich Dni Zdrowia Publicznego rozpoczął wykład pana Macieja 

Sokołowskiego. Dyrektor Centrum Medycznego „Dobrzyńska” opowiadał o systemach komunikacji 

w jednostkach ochrony zdrowia, na przykładzie praktyki swojej przychodni.  

 

Następnie odbyła się prezentacja prac konkursowych pozostałych Uczestników Sympozjum. 

Studenci skupili się na istocie wykorzystywania narzędzi marketingowych, social media oraz Public 

Relations w promowaniu zdrowego stylu życia, analizując współczesne programy i kampanie 

zdrowotne. 

 

O wpływie mediów i nowych technologii na zachowania zdrowotne społeczeństwa opowiedzieli 

także zaproszeni Goście. Autorka wielu komercyjnych, jak i społecznych kampanii, pani Aldona 

Mioduszewska odkryła tajniki aplikacji i gadżetów, ułatwiających dbanie o zdrowie i kondycje 

fizyczną.  

 

Pani Irena Trzęsicka, założycielka portalu Kobiety Na Medal opowiedziała historie wielu kobiet, 

które dzięki stronie internetowej rozpoczęły swoją przygodę z bieganiem i aktywnym stylem życia. 

Fakty i mity, dotyczące autyzmu ujawnił pan Rafał Motriuk. Wieloletni dziennikarz, specjalista w 

dziedzinie komunikacji, a także ojciec dziecka autystycznego, podzielił się doświadczeniem i wiedzą 

na temat skutecznych metod leczenia autyzmu. 

Kolejne wystąpienie dotyczyło struktur informacyjnych w obszarze zdrowia publicznego. Prof. dr 

hab. Igor Borkowski wskazał na problem niespójności rynku ochrony zdrowia oraz asymetrii 

oczekiwań w stosunku do informacji medycznych, udzielanych pacjentom. 

Dr Karina Stasiuk- Krajewska poruszyła natomiast temat wpływu komunikacji lekarz- pacjent na 



wizerunek podmiotów opieki zdrowotnej. 

 

Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego zakończyło ogłoszenie wyników konkursu prac studenckich 

oraz przyznanie nagród. Komitet Naukowy pierwszym miejscem wyróżnił studentki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach: Natalię Frychel, Martę Kurzacz oraz Ewę Raczyńską za pracę pt. 

„Brzmi nieźle- marketing szeptany”. Nagrodę za najlepszy plakat sesji plakatowej przyznano 

studentkom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Aleksandrze Zygmunt, Karolinie Polak, 

Magdalenie Kominek oraz Kindze Dudek za pracę pt. „Co studenci wrocławskich uczelni wyższych 

wiedzą na temat zdrowia publicznego?” 

 

 


