Indywidualne zaproszenie na
Uroczysty Obiad Czwartkowy
Warszawa, 20 maja 2010, godz. 16.00
IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4
Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Dyskursywne „obiady czwartkowe” stanowią swoisty rodzaj ustawicznego
samokształcenia. Spotkania realizowane są przez Stowarzyszenie CEESTAHC.
Uczestnicy spotkań przygotowują kolejno wykłady i warsztaty na określone
tematy związane z Evidence Based Health Care, refundacją, pricing’iem, oceną nielekowych technologii medycznych, farmakoekonomiką, metodyką analiz finansowych, definiowaniem problemów decyzyjnych, specyficznymi aranżacjami organizacyjnymi w ochronie zdrowia.
W spotkaniach biorą udział osoby zaproszone przez CEESTAHC, które
wyraziły zainteresowanie i przyjęły warunki uczestnictwa. Zwykłe obiady
czwartkowe organizowane są w niemal każdy czwartek w godzinach
17.00-19.00 w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia CEESTAHC przy ul.
Świętokrzyskiej 4.
„Uroczyste obiady czwartkowe” (UOC) realizowane są kilka razy w roku, stanowiąc rodzaj podsumowania okresu ostatnich miesięcy samokształcenia.
W czasie UOC prezentowane są więc wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem oraz wykłady 2-3 zaproszonych
ekspertów „zewnętrznych”. W UOC oprócz zarejestrowanych uczestników
obiadów zwykłych, udział mogą brać również osoby zaproszone imiennie
przez Stowarzyszenie CEESTAHC. „Uroczyste obiady czwartkowe” organizowane są we współpracy z instytucjami publicznymi i/lub prywatnymi.
Nazwa „obiadów” wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie, co tydzień we czwartki na Zamku Królewskim w Warszawie, a latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy
na tematy związane ze sztuką i nauką oraz omawianie dzieł literackich.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału i odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego poniżej.
Łączę wyrazy szacunku

Krzysztof Łanda
Prezes CEESTAHC

Motyw

Uzyskiwane efekty opieki zdrowotnej w Polsce oraz

przewodni

wytyczne Komisji Europejskiej – jak poprawić

UOC

wykorzystanie leków dostępnych w refundacji?

Data:

20 maja 2010
1600-2000

Godziny

Bezpośrednio po wykładach przewidziano czas na rozmowy
w kuluarach i mały raut

Miejsce:

IBIB PAN Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

1. Comparative and Relative Effectiveness in Health Care;
Prof. Egon Jonsson; 40 min.

2. Przyczyny niepodejmowania leczenia przez pacjentów
w Polsce; Prof. Jacek Ruszkowski; 30 min.

3. Chorowanie jest drogie - disease management, koszty
choroby; Joanna Lis; 30 min.

4. Unia Europejska w działaniu - Relative effectiveness
w świetle prac Forum Farmaceutycznego; Jakub Adamski;
Program:

20 min.

5. Ustalanie cen wyrobów medycznych, negocjacje i podział
ryzyka, jako elementy zwiększenia dostępności do technologii nielekowych; Anna Janczewska -Radwan; 40 min.

6. Użyteczność oceny skuteczności i bezpieczeństwa technologii medycznych za pomocą rejestrów; Magdalena Władysiuk; 30 min.

7. Fundacja Watch Health Care (WHC); Prof. Zbigniew Szawarski, Krzysztof Łanda; 25 min.

8. Dyskusja; 25 min.

UROCZYSTY OBIAD CZWARTKOWY
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – nr faks 012 396 38 39
Warunki udziału:

1. Uczestnictwo osób zaproszonych w Uroczystym Obiedzie
Czwartkowym jest bezpłatne.

2. Warunkiem uczestnictwa w UOC jest przesłanie na nr
faksu 012 396 38 39 wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

3. CEESTAHC

wyśle potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia
(liczba miejsc jest ograniczona) drogą elektroniczną.

4. Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
18 maja 2010.

5. Spotkanie będzie miało charakter dwujęzyczny. Wykłady

planuje się w języku polskim i angielskim. Po każdym wystąpieniu przewidziano czas na sesję pytań i odpowiedzi.
Czas zakończenia Uroczystego Obiadu Czwartkowego jest
szacunkowy.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko

Firma/Instytucja

Adres

Kod pocztowy

-

Telefon

Telefon komórkowy

Miejscowość

Faks

E-mail

Uwagi

Zgłaszam chęć udziału w Uroczystym Obiedzie Czwartkowym, organizowanym
przez Stowarzyszenie CEESTAHC 20 maja 2010 w Warszawie.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału w Uroczystym Obiedzie
Czwartkowym.

ew. podpis, pieczątka

