Projekt FORESIGHT
SYSTEM MONITOROWANIA I SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W POLSCE

Zaproszenie
do
Udziału w Badaniu Kwestionariuszowym
dotyczącym
Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym oceny rozwoju technologii
medycznych w Polsce. Badanie to jest realizowane w ramach projektu Foresight pod tytułem „System
Monitorowanie i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce”. Projekt FORESIGHT
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzi do stworzenia raportu
końcowego zawierającego:
• opracowanie scenariuszy rozwoju technologii medycznych w Polsce do 2020 roku w zakresie 7
głównych działów inżynierii biomedycznej oraz analizy potencjału wdrożeniowego w przemyśle
(MSP) i służbie zdrowia z uwzględnieniem ważnych społecznie chorób,
• określenie profili innowacyjnych w poszczególnych działach inżynierii biomedycznej,
• wyznaczenie strategicznych obszarów wdrożeniowych w przemyśle i służbie zdrowia, a także
wymaganych kierunków działań edukacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych.
Realizacją projektu zajmuje się Konsorcjum „ROTMED”, w którego skład wchodzi:
• Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – Koordynator projektu
• Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków
• Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, Kraków
• Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
• Instytut Mechaniki i Konstrukcji – Międzywydziałowy Zespół Naukowo-Badawczy Biomechaniki,
Politechnika Warszawska
• Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
• Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Bardzo liczymy na pozytywne przyjęcie naszego zaproszenia. W badaniach Foresight’owych badanie
kwestionariuszowe jest jednym z ważniejszych etapów realizacji projektu a zgromadzone wyniki będą
stanowiły podstawę do opracowania końcowej wersji scenariuszy rozwoju.
Badanie składać się będzie z dwóch tur, w których zaproszeni respondenci będą odpowiadać na ten
sam zestaw pytań, dotyczących przyszłości sektora technologii medycznych w Polsce. W drugiej turze
badania znane będą wyniki pierwszej tury, co pozwoli respondentom na porównanie własnych poglądów
z poglądami innych uczestników badania i ewentualną korektę udzielonych wcześniej odpowiedzi.
Badanie kwestionariuszowe realizowane będzie w formie ankiety internetowej (on-line). Pierwsza tura
badania odbędzie się w dniach 27.02.2008 – 19.03.2008, a druga tura w dniach 07.04.2008 –
27.04.2008.
Ankieta dostępna jest pod adresem: http://rotmed.ibib.waw.pl
W celu wypełnienia ankiety należy podać nazwę użytkownika i hasło podane w treści przesłanego
emailu.
Dokładny opis procedury wypełniania ankiety zawarty jest w osobnej instrukcji o nazwie
”instrukcja_badanie_delfickie.pdf”.
Czas niezbędny do wypełnienia ankiety internetowej wynosi około 90 minut.
Każdej osobie, która weźmie udział w dwóch turach badania, Konsorcjum „ROTMED” przekaże Raport
podsumowujący uzyskane wyniki, zapisany w pamięci Flash USB („Pendrive”) o pojemności 1-gigabajta.
W imieniu Konsorcjum ROTMED
Jan M. Wójcicki
Przewodniczący Komitetu Sterującego
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