
Indywidualne zaproszenie na 
Uroczysty Obiad Czwartkowy 
 
Warszawa, 16 września 2010, godz. 15.00 
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 wyrazi-
ły zainteresowanie i przyjęły warunki uczestnictwa. Zwykłe obiady czwartko-
we 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, sta-
nowiąc rodzaj podsumowania okresu ostatnich miesięcy samokształcenia. W 
czasie UOC prezentowane są więc wykłady z obiadów zwykłych, które cie-
szyły się największym zainteresowaniem oraz wykłady kilku zaproszonych 
ekspertów „zewnętrznych”. Uroczyste obiady czwartkowe organizowane są 
we współpracy z instytucjami publicznymi i/lub prywatnymi. 

Motywem przewodnim VI UOC będzie problematyka związana z lekami biolo-
gicznymi oraz biopodobnymi. W szczególności poruszona zostanie m.in. te-
matyka wytycznych EMA i FDA, wymagań rejestracyjnych dotyczących 
biorówno-ważności i biodostępności leków odtwórczych, a także zagadnienia 
związane z refundacją i polityką cenową leków biologicznych i biopodobnych 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału i odesłanie wypełnionego formu-
larza zgłoszeniowego, zamieszczonego poniżej. 

Łączę wyrazy szacunku 

 

 

 

Krzysztof Łanda 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 

 

 
 



Uroczysty Obiad Czwartkowy 
 
Warszawa, 16 września 2010 
IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4 
 

Motyw 

przewodni 

UOC 

Specyfika leków biologicznych i biopodobnych  

w polityce refundacyjnej i cenowej 

Data: 16 września 2010 

Godziny 1500-2100 

Bezpośrednio po wykładach przewidziano czas na rozmowy 

w kuluarach i mały raut 

Miejsce: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 

im. Macieja Nałęcza PAN  

ul. Ks. Trojdena 4 (Aula), 02-109 Warszawa 

Program: 1. Prof. Paweł Grieb: „Teraźniejszość  i  przyszłość 

leków  biologicznych” 

2. Radosław Rudź: „Wytyczne EMA w sprawie rejestracji 

leków biopodobnych” – 30 min. 

3. Anna Kordecka: „Wytyczne EMA dotyczące oceny 

immunogenności leków biologicznych” – 30 min. 

4. Doc. Włodzimierz Bialik: „Leki biologiczne oryginalne i od-

twórcze w aspekcie ich zamiennego stosowania” – 30 min. 

5. Profesor Michał Nowicki: „Leki biologiczne i leki 

biopodobne – spojrzenie klinicysty” – 30 min. 

6. Krzysztof Łanda: „Ocena ekonomiczna leków biologicznych 

i biopodobnych – swoiste aspekty refundacyjne” – 30 min. 

 



Uroczysty Obiad Czwartkowy 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – nr faks 12 396 38 39 
 

Warunki udziału: 1. Uczestnictwo osób zaproszonych w Uroczystym Obiedzie 
Czwartkowym jest bezpłatne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w UOC jest przesłanie na nr 
faksu 12 396 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 9 września 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. 

Imię i nazwisko 

Firma/Instytucja 

 

Adres 

Kod pocztowy   
-

   Miejscowość 

Telefon Faks 

Telefon komórkowy E-mail  

Uwagi 

Dane uczestnika: 

 

Zgłaszam chęć udziału w Uroczystym Obiedzie Czwartkowym, organizowanym przez 
Stowarzyszenie CEESTAHC 16 września 2010 w Warszawie. 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN,ul. Ks. Trojdena 4 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału w Uroczystym Obiedzie Czwartkowym. 

 

 

 

 

 

 

 
ew. podpis, pieczątka 

 



Uroczysty Obiad Czwartkowy 
 
Warszawa, 16 września 2010 
IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4 

 
 

 
Uroczysty Obiad Czwartkowy został zrealizowany  

przy współpracy sponsorskiej firm 

 
 
 
 
 

Amgen Sp. z o.o. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. 

 
 


