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III Międzynarodowe Sympozjum

3nd International Symposium Evidence-Based Health Care Racjonalne podstawy reform

Rational behind the reform

Poniedziałek, 24 listopada 2008 / Monday, November 24th, 2008
Sesja / Session Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas / Timing

Otwarcie Sympozjum / Opening of the Symposium: Jacek Ruszkowski, Jacek Siwiec 20 min.
10:00

10:20

1
Panel dyskusyjny

Discussion panel

Planowane zmiany, reforma polskiego systemu ochrony zdrowia a EBHC

Planned changes. Is the reform in Poland leading to EBHC?

Jacek Paszkiewicz

Marek Twardowski

Joanna Mucha

Jacek Ruszkowski

Wojciech Matusewicz

60 min.
10:20

 11:30*

Przerwa na kawę / Coffee-break 30 min.

2

Ekonomiczne impli-

kacje równego do-

stępu do świadczeń 

medycznych

Economic implica-

tions of equal access 

to health care

Limitowanie świadczeń zdrowotnych a poczucie sprawiedliwości społecznej

Limiting health care services and justice
Krzysztof Łanda 45 min.

12:00

 14:55*

Reforma holenderskiego systemu opieki zdrowotnej w kierunku regulowanej kon-

kurencji / Managed competition reforms in the Netherlands health care
Wynand van de Ven 45 min.

Multiple insurance and competition / Multiple insurance and competition Pia Schneider 45 min.

Niedawne zmiany w zakresie polityki cenowej i refundacjnej w Czechach. Droga 

do HTA? / Recent changes in Pricing and Reimbursement in Czech Republic. 

Road to HTA?

Tomáš Doležal 30 min.

Przerwa na lunch / Lunch-break 70 min.

3

Granice akcepto-

walnej opłacalności 

a pobudzanie postę-

pu w medycynie

CE thresholds vs 

rewarding the inno-

vation

Podejmowanie decyzji przez NICE / Making decisions at NICE Elisabeth George 45 min.

16:05

 18:10*

Szybka ocena technologii medycznych w przypadku nowych leków

Rapid Health Technology Assessment of new medicines
Ken Paterson 45 min.

Nowe rozwiązania w procesie fi nansowania kosztownych technologii lekowych w Pol-

sce / New systemic regulations in fi nancing of expensive drug technologies in Poland 
Rafał Zyśk 25 min.

Spotkanie z ekspertami i uroczysta kolacja w „Pałacu pod Baranami” w Krakowie - Rynek Główny 27 (obok Ratusza)

”Meet the Experts” dinner-party at the „Pałac pod Baranami” - Rynek Główny 27 (Main Square 27, by the Town Hall Tower)

Zapraszamy o 20:00

Beginning at 20:00

Wtorek, 25 listopada 2008 / Tuesday, November 25th, 2008

Sesja / Session Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas / Timing

4

Współpraca między-

narodowa w zakresie 

EBHC

International coope-

ration in the pursue 

for EBHC

„Lekka” czy „ciężka” Agencja HTA – ocena wydolności agencji HTA w kraju o 

średnich dochodach / Light or heavy HTA Agency – Feasibility study in a middle 

income country

Predrag Djukić 35 min.

9:30

12:00*

Dążąc do EBHC – skala zmian w różnych częściach koszyka świadczeń gwaran-

towanych / On pursue for EBHC - diversity of changes in basic benefi t package
Dragana Atanasijević 35 min.

Ewaluacja w Medev / Medev’s evaluation process Ad Schuurman 30 min.

Współpraca międzynarodowa w zakresie optymalnego wykorzystania narodo-

wych budżetów na leki – rola EBHC / International cooperation in optimising 

the use of national drug budgets – the role of EBHC

Allan Haycox 25 min.

Nowe podejście do oceny technologii medycznych w chorwackim systemie 

opieki zdrowotnej / New approach in Health Technology Assessment in croatian 

healthcare system

Petar Miličić 15 min.

Przerwa na kawę / Coffee-break 20 min.

5

Porozumienia cenowe 

– płatnicy a przemysł 

farmaceutyczny / Re-

bates and risk sharing 

agreements between 

payers and pharma-

ceutical industry

Porozumienia o podziale ryzyka i refundacja warunkowa. Doświadczenia włoskie 

Risk sharing agreements  and conditional reimbursement. The Italian experience
Pietro Folino Gallo 45 min.

12:20

 14:15*

Podział ryzyka – porozumienia cenowe pomiędzy płatnikami a przemysłem 

farmaceutycznym / Risk sharing – price agreements between payers and the 

pharmaceutical industry

Brian Godman 30 min.

Risk Sharing Schemes. Spojrzenie farmakoekonomisty i prawnika. Granice 

prawne negocjacji cenowych / Risk Sharing Schemes as viewed by a pharma-

coeconomist and a lawyer. Legal limitations of price negotiations

G. Ofi erska-Sujkowska

Katarzyna Bondaryk

Jakub Adamski

30 min.

Przerwa na lunch / Lunch-break 60 min.

6

Zmiany w systemie 

pharmcovigilance

Improving pharma-

covigilance in the EU

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków

Observational studies in assessment of drug safety
Magdalena Władysiuk 45 min.

15:15

 16:55*
Poprawa nadzoru nad bezpieczeństwem leków w Unii Europejskiej – doświad-

czenia szwedzkie / Improving pharmacovigilance in the European Union. Expe-

riences from Sweden

Ulf Bergman 45 min.

Przerwa / Break 10 min.

7

EBM/HTA 

w systemie ISO

EMB/HTA 

in the ISO system

Certyfi kacja personelu w zakresie Evidence Based Medicine - Wytyczne TÜV 

NORD Polska / Personnel certifi cation in knowledge of Evidence-Based Medicine 

– standards of TÜV NORD Polska

Henryk Warkocz 20 min.

17:05

 17:45*Praktyczne zastosowanie zasad certyfi kacji i słownika EBM w szkoleniach me-

dycznych / Practical implementation of certifi cation rules and EBM vocabulary in 

medical training

Tomasz Romańczyk 10 min.

Zakończenie Sympozjum / Closure of the Symposium: Jacek Siwiec 5 min.

* w czasy sesji wliczono 10 minut dyskusji / 10 minute discussion included


