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Drodzy Przyjaciele,

w imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszam na

16. Międzynarodowe Sympozjum 

Evidence-Based Health Care pt. 

„What has health care learnt from the COVID-19 pandemic?”

które odbędzie się on-line w dniach 4-5 października 2021.

Po zeszłorocznych pozytywnych doświadczeniach z organizacją 
wydarzenia online, chcemy zaprezentować równie interesujący 
program, aby skompensować niedogodności braku możliwości 
osobistego spotkania. Mamy nadzieję, że to już ostatnia edycja 
naszego Sympozjum, która odbywa się w reżimie epidemicznym.

Program 16. Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni 
w ramach następujących bloków tematycznych:

1. Leki: od rejestracji do refundacji

2. Jakość = zwiększenie szans na pożądane efekty zdrowotne

3. Ochrona zdrowia jako jeden z determinantów zdrowia

4. Dowody naukowe – RCT … RWE 

5. Transformacje systemowe – od … do cyfrowego zdrowia

6. Wyzwania czekające samorządy w obszarze polityki 
zdrowotnej

7. Sukcesy i wyzwania w opiece nad pacjentem z SMA

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się 
w kalendarz konferencji, przyciągając też uczestników z innych 
krajów. Jest miejscem nieskrępowanych dyskusji nad oceną 
technologii medycznych i efektywnością rozwiązań systemowych. 

Siłą rzeczy nasze Sympozjum stało się również forum dyskusji nad 
kształtem systemu ochrony zdrowia w Polsce.
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W 2020 i 2021 roku cały nasz współczesny świat doświadczył 
zagrożenia, jakie od wielu pokoleń nie wydawało się już 
realne. Powszechne zagrożenia życia, zamknięcie w domach 
i niedostępność wielu konsumpcyjnych wygód i zdobyczy 
cywilizacji pokazały jak krucha może być nasza egzystencja.  
Fala pandemii zalała świat i zmiotła dotychczasowy zastany obraz 
naszej cywilizacji. 

W Polsce, tak jak wszędzie na świecie, najbardziej obciążonym 
elementem okazała się opieka zdrowotna, która ugięła się 
pod naporem fali, ale się nie załamała. W naszej ocenie jest 
to wyłączna zasługa oddanych sprawie pracowników: lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników i personelu pomocniczego, którzy mimo 
zagrożenia zdrowia, komplikacji technicznych, chaosu decyzyjnego 
i ataków medialnych nadal robili swoje. 

Pandemia jak tsunami bezlitośnie obnażyła wszystkie trwające 
od lat niedociągnięcia w planowaniu, organizacji czy finansowaniu 
świadczeń. Po tym potopie wyłoni się nowy krajobraz, w którym 
solidne elementy systemu opieki zdrowotnej będą nadal trwały. 
Pojawi się też miejsce na odbudowę tych które nie przetrwały 
próby. I o tym właśnie chcemy dyskutować w czasie 16. edycji 
naszego Sympozjum.

Liczę na Wasz udział i burzliwe dyskusje. Tematów, problemów  
i wyzwań życie dostarczyło nam ostatnio aż nadto...

Zapraszam

Magdalena Władysiuk 
Prezes CEESTAHC
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Poniedziałek, 4 października 2021
9.00–17.00

Numer i tytuł sesji, temat wykładu Zaproszeni prelegenci

Sesja 1. Leki - od rejestracji do refundacji
Moderatorzy: Magdalena Władysiuk,  

Tomasz Jan Prycel

Czas trwania
9.00 –11.00

2 godz.

Rozpoczęcie Sympozjum Magdalena Władysiuk, 
Tomasz Jan Prycel,  
Robert Plisko

10 min.

Medicines Intelligence w Szkocji: wspierając polity-
kę zdrowotną i poprawę opieki nad pacjentem

Marion Bennie 30 min.

Systemowe zadania Agencji. Perspektywa i działal-
ność Agencji w obszarze HTA w Unii Europejskiej

Roman Topór-Mądry 25 min.

Podsumowanie zmian w systemie refundacji  
w Polsce w 2020 roku

Magdalena Władysiuk 25 min.

Dyskusja: Maciej Miłkowski, Marcin Czech, Krzysztof Łanda 30 min.

Przerwa 11.00–11.20
20 min.

Sesja 2. Jakość = zwiększenie szans na po-
żądane efekty zdrowotne
Moderatorzy: Magdalena Władysiuk,  

Tomasz Jan Prycel

Czas trwania
11.20 –13.00
1 godz. 40 min.

Czym jest bezpieczeństwo i jakość w opiece zdro-
wia?

Stanisław Iwańczak 20 min.

Koszyk świadczeń gwarantowanych  
a jakość w opiece zdrowotnej

Dominik Dziurda 20 min.

Rozwój nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej      
w Polsce – doświadczenia i bariery

Małgorzata Czajkowska-
-Malinowska 20 min.

Ocena efektów zdrowotnych w raku piersi  
na przykładzie rejestrów

Agnieszka Wojtecka 15 min.

Dyskusja 25 min.

Przerwa 13.00–13.40
40 min.
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Poniedziałek, 4 października 2021
9.00–17.00

Numer i tytuł sesji, temat wykładu Zaproszeni prelegenci

Sesja satelitarna: Sukcesy i wyzwania  
w opiece nad pacjentem z SMA
Sponsorowana przez Novartis
Moderator: Magdalena Władysiuk

Czas trwania
13.40 –14.40

1 godz.

Sukces środowiska SMA – narodowy program 
przesiewu noworodków w kierunku SMA

Anna Kostera-Pruszczyk 15 min.

Dziś i jutro w opiece nad pacjentem z SMA Katarzyna  
Kotulska-Jóżwiak

15 min.

Najważniejsze rekomendacje i wyzwania syste-
mowe nad pacjentem z SMA na podstawie raportu 
„Czas to motoneuron”

Magdalena Władysiuk 15 min.

Dyskusja 15 min.

Przerwa 14.40–15.00
20 min.

Sesja 3. Ochrona zdrowia jako jeden  
z determinantów zdrowia
Moderator: Maria Libura, Robert Plisko

Czas trwania
15.00 –17.00

2 godz.

Pandemia COVID-19 i reakcja na nią: zamierzone 
i niezamierzone konsekwencje

Stephen Campbell 20 min.

Pom-Screen i RareScreen – polsko-niemieckie 
transgraniczne programy wczesnej diagnostyki  
i leczenia chorób rzadkich u noworodków

Maria Giżewska 25 min.

Uzupełnianie luk: perspektywa i doświadczenia 
pacjentów pozwalają tworzyć „pełniejsze HTA”  
w XXI wieku

Sophie Staniszewska, 
Sophie Söderholm Werkö

30 min.

Hierarchia cierpienia w opiece zdrowotnej Maria Libura 20 min.

Dyskusja 25 min.
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Wtorek, 5 października 2021
9.00–15.45

Numer i tytuł sesji, temat wykładu Zaproszeni prelegenci

Sesja 4. Dowody naukowe – RCT … RWE
Moderatorzy: Brian Godman, Robert Plisko

Czas trwania
9.00 –11.00

2 godz.

Otwarcie drugiego dnia Magdalena Władysiuk, 
Tomasz Jan Prycel,  
Robert Plisko

10 min.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody nauko-
we: HTA a potencjał RWE oraz sztucznej inteligencji

Elena Petelos 25 min.

Wykorzystanie szwedzkich rejestrów do badań  
nad COVID-19 – szanse i wyzwania 

Björn Wettermark 20 min.

Minimalna choroba resztkowa (MRD) jako punkt 
końcowy w ocenie leków w hematoonkologii

Krzysztof Łanda 20 min.

Inicjowanie i definiowanie zrównoważonego pro-
jektu na przykładzie refundacji chorób rzadkich

Małgorzata  
Skweres-Kuchta,  
Joanna Rzempała,  
Mateusz Juchniewicz

20 min.

Dyskusja 25 min.

Przerwa 11.00–11.30
30 min.

Sesja 5. Transformacje systemowe  
– od … do cyfrowego zdrowia
Moderatorzy: Magdalena Władysiuk,  

Tanja Novakovic

Czas trwania
11.30 –13.15

2 godz.

Transformacje systemowe – od ignorancji do cyfro-
wego zdrowia

Joan Cornet 25 min.

Trendy w cyfryzacji zdrowia – czego nauczyły się 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie 
eZdrowia

Ozren Pezo 25 min.

Jak technologie cyfrowe zmieniają praktykę opieki 
zdrowotnej z perspektywy świadczeniodawców  
i pacjentów?

Chris L. Pashos 25 min.

Dyskusja 30 min.
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Wtorek, 5 października 2021
9.00–15.45

Numer i tytuł sesji, temat wykładu Zaproszeni prelegenci

Przerwa 13.15–13.45
30 min.

Sesja 6. Wyzwania czekające samorządy  
w obszarze polityki zdrowotnej
Moderatorzy: Tomasz Jan Prycel, Robert Plisko

Czas trwania
13.45 –15.45

2 godz.

Bariery i ułatwienia we wprowadzaniu HTA w za-
kresie zdrowia publicznego; przykłady dotyczące 
szczepionek na COVID-19

Maarten J. Postma 25 min.

Koordynacja działań w zakresie zdrowia  
publicznego w Polsce

Ewa Urban 20 min.

Polityka zdrowotna na poziomie samorządów  
- wyzwania na kolejne lata 

Marek Wójcik 20 min.

Rehabilitacja w programach samorządowych  
– rola fizjoterapeuty

Maciej Krawczyk 20 min.

Podsumowanie doświadczeń Stowarzyszenia  
CEESTAHC ze współpracy z samorządami

Tomasz Jan Prycel 20 min.

Dyskusja i zakończenie Sympozjum 15 min.
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• udział online 
w sesjach

• możliwość zadawania pytań  
na czacie tekstowym

• możliwość czatowania  
z innymi uczestnikami

• dostęp do nagrań sesji 
– Ty decydujesz kiedy oglądasz

bezpłatny udział

• pamiątkowa 
koszulka • wydruki  

rysunkowych  
streszczeń  
wykładów

do dokupienia
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Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. 
2. Bezpłatny udział w Sympozjum obejmuje:

• udział online w sesjach
• dostęp do materiałów konferencyjnych online
• możliwość zadawania pytań na chacie tekstowym
• możliwość czatowania z innymi uczestnikami
• dostęp do nagrań sesji

3. Uczestnicy mogą dodatkowo dokupić:
• pamiątkową koszulkę 40 zł netto
• zestaw wydruków plansz z rysunkowymi streszczeniami 

wykładów 40 zł netto
4. Dla każdej opcji uczestnictwa zapewniamy tłumaczenie 

symultaniczne wystąpień i możliwość wyboru streamingu  
z tłumaczeniem lub bez.

5. Rejestracji będzie można dokonać za pomocą dedykowanego 
portalu: live.ceestahc.org

6. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące użytkowania portalu 
streamingowego reguluje osobny regulamin portalu - dostępny 
na portalu: live.ceestahc.org.

7. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące udziału online w 
Sympozjum EBHC reguluje osobny regulamin Sympozjum EBHC 
- dostępny na portalu live.ceestahc.org.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy  
z jakością transmisji wynikające z szybkości łącz Uczestników.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
Sympozjum.
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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 medycznych, nie wyłączając polityków, 
administracji publicznej, menedżerów zatrudnionych w szpitalach 
oraz innych specjalistów zajmujących się finansowaniem 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 służymy wszelką inną pomocą.

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

Central and Eastern European Society  
of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)
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V5 — Final
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