
Webinarium z cyklu „Teraz Polska Nauka”          

 „Rola sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych w Polsce” 
 
Termin: 26 kwietnia 2021  g: 10:00 – 12:30 
Formuła:  online  

 
Epidemia koronawirusa, zmiany demograficzne, deficyty kadrowe personelu medycznego i konieczność 

podnoszenia standardów opieki zdrowotnej wymuszają coraz szybszy rozwój metod diagnozowania i terapii wielu 

chorób. Sojusz nauki i biznesu jest warunkiem rozwoju innowacyjnej gospodarki i szybkiego rozwoju kraju. Dziś 

nauka jest gotowa oferować wiele nowatorskich rozwiązań, ale do ich wdrożenia potrzebuje partnerów ze strony 

biznesu i przemysłu.  Popularyzacja osiągnieć naukowych, mówienie o nauce jest sednem debaty publicznej, gdyż 

jedynie światłe społeczeństwo jest zdolne dokonywać świadomych wyborów, a tym samym w sposób  realny 

wpływać  na rozwój kraju.  Webinarium jest okazją do pokazania pozytywnych przykładów sojuszu nauki i biznes, 

zakończonych sukcesem wdrożeniowym i ekonomicznym oraz wyróżnionych Godłem „Teraz Polska”. 

 

Program 

10:00 – 10:10   wprowadzenie - Krzysztof Przybył,  

prof. dr hab. n.med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński 

10:10 – 10:25   prezentacja raportu Fundacji „Teraz Polska”  

„O roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk    

publicznych” - dr Jarosław Górski, WNE UW 

10:25 – 10:55   prezentacje laureatów Godła „Teraz Polska”  
10:25 – 10:35   prezentacja  - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Skarżyński  

10:35 – 10:45   prezentacja  - prof. dr hab. n.med. Piotr Suwalski  

10:45 – 10:55   prezentacja -  dr inż. Dawid Nidzworski 

10:55 – 12:00  debata „Rola sojuszu nauki i biznesu w rozwoju medycznych technologii” 

prowadzący:  

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 

   (Laureat Godła „Teraz Polska”) 

uczestnicy: 

prof. dr hab. n.med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Skarżyński, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 

         (Laureat Godła „Teraz Polska”) 

prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, Klinika Kardiochirurgii CSK MSWiA (Laureat Godła „Teraz Polska”) 

dr inż. Dawid Nidzworski, IBMM, SensDx (Laureat Godła „Teraz Polska”) 

12:00 – 12:15 prezentacja  -  prof. dr hab. Joanna Polańska, Politechnika Śląska  

12:15 – 12:30 podsumowanie, wnioski   

 

 

https://youtu.be/77FIaA0I5ic

