
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care CEESTAHC
ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków, POLAND

tel.: +48 12 357 76 34, fax: +48 12 396 38 39, e-mail: sekretariat@ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society Ogólnopolski cykl warsztatów: Doskonalenie tworzenia

Programów Zdrowotnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

www.ceestahc.org

Szanowni Państwo,

Konferencje Samorządowe CEESTAHC 2010 dotyczące tworzenia samorządowych Progra-
mów Zdrowotnych w kontekście znowelizowanej „Ustawy Koszykowej” wniosły przekona-
nie, o konieczności pogłębienia zagadnień związanych z wymaganiami Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych w zakresie tworzenia Programów Zdrowotnych.

Stowarzyszenie CEESTAHC przy partnerstwie Polskiego Towarzystwa Programów Zdro-
wotnych i patronacie Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Pol-
skich przygotowało na 2011 rok cykl warsztatów szkoleniowych pt. „Doskonalenie two-
rzenia Programów Zdrowotnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego”.

Program warsztatów realizują doświadczeni eksperci z obszaru zdrowia publicznego oraz 
oceny technologii medycznych. W każdym spotkaniu będziemy gościć praktyków zwią-
zanych organizacją ochrony zdrowia na szczeblu samorządowym, którzy dzielić się będą 
własnymi doświadczeniami.

Celem 12 warsztatów jest: 

przedstawienie podstaw analizy i planowania programów zdrowotnych,

nabycie umiejętności praktycznych w tworzeniu i przygotowaniu programów zdrowot-

nych wg rekomendacji AOTM i wymogów Ustawy, z wykorzystaniem narzędzi oceny 

technologii medycznych.

Cykl warsztatów dedykujemy: 

urzędnikom wszystkich szczebli samorządowych, którzy pracują w wydziałach zdrowia 

i innych strukturach samorządowych dedykowanych systemowi ochrony zdrowia,

kierownictwu jednostek odpowiedzialnych za zdrowie publiczne na wszystkich szczeb-

lach samorządowych.

Program dydaktyczny został opracowany tak aby zdobyta wiedza w łatwy sposób mogła 
być wykorzystywana przez Państwa w codziennej pracy związanej z tworzeniem i realiza-
cją samorządowych programów zdrowotnych.

Termin: 19 września 2011, godz. 9.00

Miejsce: Wrocław, ul. Bogusławskiego 8, sala 521

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: samorzady@ceestahc.org
lub telefoniczny 502 495 644. Liczba miejsc ograniczona.
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W imieniu Komitetu Naukowego

Magdalena Władysiuk
Prezes CEESTAHC 
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Termin: 19 września 2011, godz. 9.00

Miejsce: Wrocław, ul. Bogusławskiego 8, sala 521

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: samorzady@ceestahc.org
lub telefoniczny: 502 495 644.

Nr Temat Czas

Część teoretyczna

1 Wrocławski program profi laktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV)
Prowadzenie - Bożena Lewicka UM Wrocław

15 
min.

2 Programy zdrowotne
Podstawy analizy i planowania programów zdrowotnych oraz wyboru priory-
tetów zdrowotnych dla JST
Prowadzenie: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych + gość specjalny

50 
min.

3 Struktura programu zdrowotnego
Podstawowe założenia oraz zagadnienia dotyczące budowy programów zdro-
wotnych na poziomie lokalnym i regionalnym – struktura tworzenia progra-
mu zdrowotnego i ich opisu
Prowadzenie: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

60 
min.

Część praktyczna

4 HTA – ocena technologii medycznych
Do czego służy nam ocena technologii medycznych (HTA) w procesie po-
wstawanie programów zdrowotnych
Prowadzenie: Stowarzyszenie CEESTAHC / HTA Consulting

40 
min.

5 Źródła informacji
Poszukiwanie danych dotyczących efektywności klinicznej i opłacalności 
– źródła informacji (wstęp teoretyczny + ćwiczenia z wykorzyst. Internetu)
Prowadzenie: Stowarzyszenie CEESTAHC / HTA Consulting

60 
min.

6 Jak skonstruować program zdrowotny
Ograniczone zasoby vs. duże zapotrzebowanie, czyli jak skonstruować dobry 
program zdrowotny w samorządzie – warsztaty w podziale na zespoły
Prowadzenie: Stowarzyszenie CEESTAHC

90 
min.
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