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Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do udziału w

14. Międzynarodowym Sympozjum
Evidence-Based Health Care pt.

„EBHC, VBHC or Just Health Care?”

które odbędzie się w Krakowie w dniach 7-8 października 2019 roku.

Miejsce: hotel Park Inn, Kraków, ul. Monte Cassino 2.

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się 
w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych 
uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).

Od pierwszych edycji naszego Sympozjum stawialiśmy na pierwszym 
miejscu ideę Evidence-Based Health Care. Piętnaście lat temu istniała 
pilna potrzeba szerokiej i wielostronnej dyskusji o EBHC, aby wypraco-
wać wspólny dla całej Polski język do pracy nad zmianami w systemie 
ochrony zdrowia. W miarę popularyzacji podejmowania decyzji w oparciu 
o dowody naukowe (EBM) powstały dedykowane państwowe instytucje 
i mechanizmy formalne. Unowocześnione zarządzanie ochroną zdrowia 
koncentrowało się na konieczność poprawy efektów zdrowia, ale w wy-
niku ówcześnie bardzo pilnej potrzeby opanowania ekonomicznej strony 
systemu, nabrało też niespotykanego wcześniej w Polsce fi nansowo-sta-
tystycznego charakteru.

Szybko wykorzystali to krytycy reform, którzy zaczęli podkreślać biuro-
kratyczny i „bezduszny” charakter nowych mechanizmów decyzyjnych. 
Pojawiła się więc potrzeba zrównoważenia sytuacji przez wprowadzenie 
Value-Based Health Care - podejścia skoncentrowanego na pacjencie i 
kładącego nacisk na efekty zdrowotne. Dość młoda jeszcze w Polsce kon-
cepcja Value-Based Health Care zdobyła poklask wielu środowisk zwią-
zanych z systemem ochrony zdrowia. Jednak bez szeroko zakrojonych 
i kosztownych działań rządowych nie pojawią się narzędzia do pełnego 
wdrożenia tej idei, czyli ogólnokrajowe zbieranie danych (rejestry) i ich 
analiza. A tych do tej pory brak.
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W sytuacji tej widzimy okazję do refl eksji nad skutkami przeszłych, 
obecnych i przyszłych zmian. Może mimo konieczności dalszego rozwoju 
EBHC i VBHC warto spojrzeć też wstecz? Może warto co jakiś czas zejść 
z rozwiniętych gałęzi swoich bujnie wyewoluowanych dziedzin naukowych 
i odgarnąć wielkie liście, aby spojrzeć na ziemię i wspólne korzenie. A te 
wspólne korzenie to Just Health Care – najstarsza koncepcja ochrony 
zdrowia. Pra-matka, ale i przyczyna powstania wszystkich późniejszych 
koncepcji systemu ochrony zdrowia. Po latach oceny technologii medycz-
nych i szczerej wiary w evidence przekonajmy się czy nadal zmierzamy 
w dobrym kierunku. Czy nasza nauka i procedury nadal realizują cele 
pierwotnej koncepcji Just Health Care.

Program naukowy Sympozjum zostanie zrealizowany w ramach 6 sesji:

1. Better value care
2. Innovative model of health technology reimbursement
3. Evidence or value - new models of health care services
4. Real world data – many dimmensios
5. Prevention
6. Assessment in HTA – still new methodological challenges

Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję 
jest bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do uczestnictwa tych, 
którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum.

Spotkajmy się na 14. Sympozjum EBHC (a może już VBHC?), aby tym 
razem wrócić do korzeni… Liczymy na zainteresowanie i wsparcie kolegów 
z krajów CEE oraz innych części Świata.

Zapraszamy!
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Poniedziałek, 7 października 2019 / Monday, October 7th, 2019
9:30 – 16:20

Sesje, propozycje tematów / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 1 / Session 1
Lepsza opieka oparta o wartości
Better value care

Wstęp wolny! / Fee free session!

Czas trwania* / Duration:
9.30  - 11.10
1 h 40 min.

Otwarcie Sympozjum / Opening of the Symposium Magdalena Władysiuk 10 min.

Wykład otwierający:
Dlaczego tak ważne jest wzmacnianie trzech wymiarów 
wartości (triple value) w powszechnych systemach opie-
ki zdrowotnej?
Opening lecture:
The importance of increasing triple value in universal 
healthcare systems

Erica Ison 50 min.

System Opieki Zdrowotnej w Polsce oparty o wartości – 
projekty, zadania i perspektywa AOTMiT / Value-based 
healthcare system in Poland – AOTMiT’s projects, tasks 
and perspective

Roman Topór-Madry 30 min.

Przerwa kawowa / Coffee-break 11.10 10 min.

Sesja 2 / Session 2
Innowacyjny model refundacji technologii 
medycznych / Innovative model of health 
technology reimbursement 

Czas trwania* / Duration:
11.20  - 13.10
1 h 50 min.

Doświadczenie krajów Beneluksu oraz value based pri-
cing w Belgii / Beneluxa experience and Belgium value 
based pricing

Francis Arickx 30 min.

Innowacyjne modele płatności dla drogich innowacyj-
nych leków / Innovative payment models for 
high-cost innovative medicines

Magdalena Władysiuk 25 min.

Panel dyskusyjny / Discussion panel 45 min.

Lunch 13.10 60 min.
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Poniedziałek, 7 października 2019 / Monday, October 7th, 2019
9:30 – 16:20

Sesje, propozycje tematów / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 3 / Session 3
Dowody czy wartości – nowe modele usług 
medycznych / Evidence or value – new models 
of health care services

Czas trwania* / Duration:
14.10  - 16.20
2h 10 min.

Dowody czy wartości: nowe modele usług opieki zdro-
wotnej / Evidence or value: new models of healthcare 
services

Michał Rataj 15 min.

Just health care dla chorób ultrarzadkich 
w Polsce – wyniki badania nad rodzinami 
z ceroidolipofuscynozą neuronalną typu 2 (CLN2) 
Just health care and ultrarare rare diseases 
in Poland – results of a study on families 
with neuronal ceroid lipofuscinosis type 2)

Małgorzata 
Skweres-Kuchta

15 min.

Przestrzeń na zmiany w systemie opieki nad chorymi z 
hemofi lią w Polsce. Opinie pacjentów i lekarzy / Room 
for change in the system of providing care to heamo-
philia patients in Poland. Opinions of patients and 
doctors.

Stefan Bogusławski 25 min.

Przerwa kawowa / Coffee-break 15.05 10 min.

Optymalizacja opieki nad chorym ze stwardnieniem 
rozsianym w Polsce – od EBM do VBHC / Optimising 
care of multiple sclerosis patients in Poland – from EBM 
to VBHC

Jakub Gierczyński 20 min.

Czy można poprawić efektywność funkcjonowania szpi-
tali? / Can hospital effectiveness be improved?

Rafał Zasiewski 10 min.

Opłacalność programu przesiewowego w kierunku 
HCV w Polsce / Cost-effectiveness of the Polish HCV 
screening programme

Magdalena Władysiuk 20 min.

* w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included
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Wtorek, 8 października 2019 / Tuesday, October 8th, 2019
9:30 – 16:05

Sesje, propozycje tematów / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 4 / Session 4
Dane rzeczywiste – wiele wymiarów / 
Real world data – many dimmensions

Czas trwania* / Duration:
9.30 - 11.15*
1 h 45 min.

Prawdziwy świat pacjenta, jego dane i rejestry jakości 
w Szwecji / The real world of the patient, their data and 
quality registries in Sweden

John Eric Chaplin 30 min.

Od teorii do praktyki: HB-HTA w Szpitalu Klinicznym 
w Barcelonie / From theory to practice: HB-HTA at the 
Hospital Clínic of Barcelona

Carla Fernández 
Barceló

30 min.

Usprawnienie procesu oceny wyrobów medycznych / 
Enhancing the assessment process of medical devices

Stefan Sauerland 20 min.

Patient-reported outcomes i ich znacznie /  Patient-re-
ported outcomes and their signifi cance

Przemysław Ryś 15 min.

Przerwa kawowa / Coffee-break 11.15 10 min.

Sesja 5 / Session 5
Profi laktyka / Prevention

Czas trwania* / Duration:
11.25  - 13.10
1 h 45 min.

System zdrowia publicznego a rola samorządów /  
Local self-governments and the public healthcare system

Grzegorz Juszczyk 30 min.

Programy polityki zdrowotnej – obecne zmiany w Polsce 
/ Health policy programs - current changes in Poland

Roman Topór-Madry 25 min.

Teoria i praktyka programów polityki zdrowotnej z 
perspektywy samorządowca / Should local governments 
implement infl uenza programmes in Poland?

Tadeusz Jędrzejczyk 20 min.

Opieka zdrowotna oparta na wartości wspiera profi lakty-
kę / VBHC drives preventive care

Paulina Rolska-Wójcik 20 min.

Lunch 13.10 45 min.
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Liczba wystąpień oraz czasy ich trwania mogą 
ulec zmanie. Nie gwarantujemy zakończenia 
wykładów w podanych obecnie godzinach.

Uwaga!
The number of lectures and their durations can
change. We can’t guarantee termination
lectures at present times.

Attention!

Wtorek, 8 października 2019 / Tuesday, October 8th, 2019
9:30 – 16:05

Sesje, propozycje tematów / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 6 / Session 6
Ocena w HTA – coraz to nowsze wyzwania me-
todologiczne / Assessment in HTA – still new 
methodological challenges

Czas trwania* / Duration:
13.55  - 16.05*

2 h 10 min.

Problemy z wartościami w ochronie zdrowia opartej na 
wartości / Problems with values in value-based heal-
thcare

Maria Libura 20 min.

Wielokryterialne wspomaganie decyzji w szacowaniu 
wartości technologii medycznych / Multi-criteria decision 
making in determining the value of health technologies

Michał Jakubczyk 30 min.

Propozycji algorytmu oceny stopnia innowacyjności 
technologii medycznych (AOSITM) / An algorithm propo-
sal for assessing the degree of innovativeness in health 
technologies

Joanna Łapa 15 min.

Użycie podejścia GRADE do oceny pewności dowodów w 
HTA / Using the GRADE approach to assess the certainty 
of evidence in HTA

Małgorzata Bała 25 min.

Art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji – analiza przypadków 
/ Article 13 section 3 of the Act on reimbursement – 
case studies

Robert Plisko 25 min.

Zamknięcie Sympozjum / Closing of the Symposium Magdalena Władysiuk   5 min.

* w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included
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Tabela cen

Ceny netto
VAT 23%

Firmy 
i osoby prywatne

Instytucje publiczne, 
NGO**, studenci 

i doktoranci

rejestracja do 30 września 2019

1 dzień 2 000,00 zł 200,00 zł

2 dni 2 250,00 zł 300,00 zł

1 dzień + kolacja z ekspertami* 2 200,00 zł 400,00 zł

2 dni + kolacja z ekspertami* 2 450,00 zł 500,00 zł

rejestracja w dniach 1-3 października 2019 oraz w trakcie Sympozjum

1 dzień 2 100,00 zł 500,00 zł

2 dni 2 400,00 zł 700,00 zł

1 dzień + kolacja z ekspertami* 2 300,00 zł 700,00 zł

2 dni + kolacja z ekspertami* 2 600,00 zł 900,00 zł

* Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona. Limit wyczerpany. 
Zgłoszenia możliwe tylko na udział w sesjach.
Kolacja z ekspertami jest całkowicie sfi nansowana ze składek uczestników Sympozjum.

** Organizacje pacjenckie – wstęp wolny dla jednego przedstawiciela.

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society
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Warunki uczestnictwa
1. Warianty uczestnictwa w Sympozjum:

• 1 dzień

• 1 dzień + kolacja z ekspertami

• 2 dni

• 2 dni + kolacja z ekspertami*

• tylko darmowa sesja 7 października 2019

* Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona. Limit wyczerpany
   Zgłoszenia możliwe tylko na udział w sesjach.

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby zależny jest od terminu zgłoszenia 
oraz charakteru uczestnictwa (szczegóły w Tabeli cen).
Liczba miejsc ograniczona.

3. Warunki uzyskiwania zniżek:
• przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (NGOs): 

na żądanie przedstawienie zaświadczenia

• studenci i doktoranci: na podstawie listu referencyjnego 
z uczelni z ofi cjalnymi pieczęciami

4. W cenę wliczone są: uczestnictwo w sesjach naukowych, materiały 
szkoleniowe, lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania. 

5. Zgłoszenia do 3 października 2019 do godz. 12.00 za pomocą:

Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia w biurze konferencji w oba dni 
Sympozjum – od godz. 8.30.

6.  Wpłaty należy dokonać do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 
Sympozjum) na konto bankowe:
Bank PKO S.A O/Kraków, ul. Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
Swift code: PKOPPLPW
Tytuł wpłaty: „Sympozjum EBHC 2019” + nr faktury proforma 

7. W przypadku rezygnacji z udziału do 1 października 2019 roku koszty 
rezygnacji wynoszą 30% opłaty za udział – po tym terminie koszty 
rezygnacji są równe pełnej opłacie za udział.

8. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
Sympozjum.

nowej strony
zgloszenia.ceestahc.org

drukowanego
formularza

Systemu
Zamówień
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Zapraszamy na kolację z ekspertami 
do sali treningowej nad

restauracją „Hawełka”
Temat spotkania: gwiazdy sportu
Czas: poniedziałek, 7 października 2019, 20.00
Miejsce: Hawełka, ul. Św. Anny 2, 31-008 Kraków

Sugerowaną, acz niezobowiązującą propozycją jest, aby Goście nawiązali 
poprzez swoje stroje czy detale ubioru, do tematu gwiazdy sportu.

Jako osoby zajmujące się ochroną zdrowia mamy świadomość, że naj-
większymi zagrożeniami dla społeczeństwa są tzw. choroby cywilizacyjne. 
Podstawową profi laktyką od lat pozostaje aktywność ruchowa: najłatwiej 
dostępna, ale najtrudniejsza do wdrożenia. Zapraszamy abyście podzielili 
się z nami swoimi doświadczeniami na tym polu. Zobaczmy jak wyglą-
damy z strojach sportowych, pochwalmy się sukcesami, powspominajmy 
rekordy, pooglądajmy medale i dyplomy. Zainspirujmy się do spróbowania 
czegoś nowego…

Restauracja „Hawełka” to najstarsza nieprzerwanie działająca restau-
racja przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej początki sięgają 1876 roku, 
kiedy to Antoni Hawełka postanowił, że jego lokal zasłynie w Polsce i w 
świecie wyśmienitymi potrawami oraz wyjątkową atmosferą. „Hawełka” 
jest miejscem spotkań wszystkich, którzy cenią tradycyjną kuchnię polską 
i piękno Rynku Głównego – jednego z największych rynków w Europie.

Ostatnio restauracja „Hawełka” poszerzyła swoje zasoby lokalowe o dom 
słynnego XVI-wiecznego hulaki – Erazma Czeczotki – Pałac Czeczotka. 
Znajdowała się w nim między innymi okazała prywatna łaźnia połączona 
z wielką salą biesiadną, w której prowadzony był wyszynk dla wybranych 
gości. Budynek był wielokrotnie modernizowany, a w XIX wieku prze-
budowano go na dom towarowy. Od zakończenia II wojny światowej w 
okazałej budowli mieścił się ogromny jak na tamte czasy Państwowy Dom 
Towarowy, przemianowany później na Galerię Centrum, która działała aż 
do początku XXI wieku. Wraz z „Hawełką” po latach do budynku wróciła 
gastronomia.

of Technology Assessment in Health Care
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Stowarzyszenie zostało założone w Polsce w 2003 roku.

Zrzeszamy profesjonalistów zajmujących się analizami HTA oraz oceną 
jakości badań klinicznych.

Naszym głównym celem jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej 
standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii 
medycznych.

Celem naszym jest także rozwijanie i upowszechnianie wspólnego języka, 
który pozwoli lepiej komunikować się różnym podmiotom systemu opieki 
zdrowotnej – lekarzom, przedstawicielom NFZ i stowarzyszeń medycz-
nych, nie wyłączając polityków, administracji publicznej, menedżerów 
zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów zajmujących się 
fi nansowaniem opieki zdrowotnej i oceną jej jakości, jak i efektywności 
technologii medycznych. Szczególnym celem jest promowanie HTA i EBM 
w naszej części Europy. Realizujemy cele poprzez organizowanie szkoleń 
i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.

Wspieramy tych, którzy dopiero zaczynają – udzielamy konsultacji i słu-
żymy wszelką inną pomocą.

CEESTAHC • 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 17 / 3 • www.ceestahc.org
telefon 12 357 76 34 • faks 12 396 38 39 • e-mail: offi ce@ceestahc.org 
NIP: 676-22-46-760 • nr konta: 97 1240 4689 1111 0000 5142 0745

Komitet Naukowy

Magdalena Władysiuk
Małgorzata Bała
Maria Libura

Komitet Organizacyjny

Maciej Dziadyk
Izabela Kasprzyk
Izabela Kukla
Dagmara Macedońska
Tomasz Jan Prycel
Paulina Rolska

Central and Eastern European Society 
of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)



P
a

rt
n

e
rz

y

Preliminary programme / wersja 14 / 4 października 2019
sympozjum.ceestahc.org

14th International EBHC Symposium
EBHC, VBHC or Just Health Care?

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society



P
a

rt
n

e
rz

y

2019
October 7th-8th, Kraków, Poland

Preliminary programme / wersja 14 / 4 października 2019
sympozjum.ceestahc.org

14th International EBHC Symposium
EBHC, VBHC or Just Health Care?



P
a

rt
n

e
rz

y

Preliminary programme / wersja 14 / 4 października 2019
sympozjum.ceestahc.org

14th International EBHC Symposium
EBHC, VBHC or Just Health Care?

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society


