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Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC mam zaszczyt zaprosić na

IX Uroczysty Obiad Czwartkowy

pt. Fundamentalne kwestie prawa w ochronie zdrowia UE i PL,

który odbędzie się w Warszawie 25 czerwca 2015, o godz. 13.00.

Miejsce spotkania: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4

Łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC
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Program spotkania

13.00 – 13.10

(10 min.)

Otwarcie

Krzysztof Łanda

13.10 – 13.50

(40 min.)

15.50 – 14.30

(40 min.)

14.30 – 15.10

(40 min.)

(20 min.)

15.30– 16.10

(40 min.)

16.10 – 16.50

(40 min.)

16.50– 17.30

(40 min.)

17.30– 18.00

(30 min.)

Ścieżka legislacyjna i wpływ poszczególnych organów 

prawnych na tworzenie ustaw, rozporządzeń, zarządzeń 

w opiece zdrowotnej w Polsce

Tomasz Pęcherz

Jakość oceny skutków regulacji, a jakość stanowionego 

prawa w obszarze ochrony zdrowia - przykłady dobrych 

i złych praktyk w tym zakresie

Michał Czarnuch

Ścieżka legislacyjna i wpływ poszczególnych organów 

prawnych oraz państw członkowskich na tworzenie 

dyrektyw Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej

Paweł Ryś

Przerwa kawowa

Jak wdrożyć żeby nie wdrożyć – problemy z wdrażaniem 

prawa unijnego w Polsce na przykładzie dyrektywy o 

prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Natalia Łojko

Implementacja dyrektyw UE w ochronie zdrowia 

– co się dzieje w przypadku opóźnień oraz ich niepełnego 

wdrożenia

Katarzyna Sabiłło

Prawo w ochronie zdrowia – Polska w Unii Europejskiej 

- pokazanie jak wstąpienie i obecność w Unii 

Europejskiej wpłynęło na ochronę zdrowia w Polsce 

z prawnego punktu widzenia

Joanna Łabuda

Dyskusja i zakończenie konferencji

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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O Obiadach Czwartkowych

Intelektualne 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 fi nansowych oraz 

specyfi cznymi aranżacjami organizacyjnymi w ochronie zdrowia.

Zakres tematyczny obejmuje: 

zagadnienia analityczne (EBM, HTA, BIA),

zagadnienia związane z EBHC, polityką refundacyjną i cenową,

ubezpieczenia zdrowotne.

Uczestnikami są osoby zaproszone przez Stowarzyszenie CEESTAHC.

Zwykłe obiady czwartkowe organizowane są w co drugi czwartek 

w godzinach 16.00-19.00 w Krakowie.

Uroczyste Obiady Czwartkowe realizowane są kilka razy w roku, stanowiąc 

rodzaj podsumowania okresu kilku miesięcy spotkań. W czasie Uroczystych Obiadów 

Czwartkowych prezentowane są te wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły 

się największym zainteresowaniem oraz wykłady 2-3 zaproszonych ekspertów 

„zewnętrznych”. W Uroczystych Obiadach Czwartkowych oprócz zarejestrowanych 

uczestników obiadów zwykłych udział mogą brać również osoby zaproszone imiennie 

przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Niektóre Uroczyste Obiady Czwartkowe organizowane 

są we współpracy z innymi instytucjami.

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 oraz nauką.

Po każdym wystąpieniu przewidziano czas na sesję pytań i odpowiedzi. W połowie 

spotkania zaplanowano 30-minutową przerwę. Czas zakończenia uroczystego obiadu 

czwartkowego jest szacunkowy, gdyż wystąpienia lub dyskusje mogą się przedłużyć.
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