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Stowarzyszenie CEESTAHC
Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku 
przez osoby zajmujące się EBM i HTA oraz oceną jakości badań 
klinicznych.

Naszą misją jest integracja postępowych środowisk krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany informacji, 
przekazywania doświadczeń oraz realizacji wspólnych programów 
naukowych.

Naszym głównym celem jest rozwój w Europie Środkowej 
i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych 
i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym celem jest 
rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli 
na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdro-
wotnej oraz promowanie HTA i EBM w naszej części Europy. 

Cele te najczęściej realizujemy poprzez organizowanie szkoleń 
i warsztatów, ale też przez konferencje i wydawnictwa.

Obecnie najbardziej intensywne działania prowadzimy w ramach 
dziewięciu głównych aktywności:

Sympozjum EBHC. Od 2006 roku cieszy się dużą popular-
nością. W kolejnych edycjach rozwijamy jego formułę.

Projekty. Najczęściej realizujemy je w kooperacji z innymi 
organizacjami z Polski, Europy i świata.

Publikacje. Regularnie i bezpłatnie udostępniamy rezultaty 
wszystkich naszych projektów.

Szkolenia. Od 2012 roku nastąpiła w nich rewolucja.

Obiady czwartkowe. Nasza najstarsza inicjatywa.

Samorządy. Współpraca z Jednostkami Samorządu Teryto-
rialnego (JST) zaowocowała kilkoma cyklami konferencji.

Wydawnictwa. Nasz dorobek dwie obszerne książki poświę-
cone pricingowi i ubezpieczeniom.

Konferencje. Posiadamy spore doświadczenie w organizacji 
wszelkich imprez i wydarzeń.

Strona www. Jedna z najbardziej aktywnych witryn w bran-
ży. Udostępniamy m.in. słownik, raporty, materiały szko-
leniowe i rozliczne narzędzie. Cała nasza oferta objęta jest 
Systemem Zamówień Elektronicznych.
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CEESTAHC Society
Our Society was founded in Krakow in 2003 from the initiative 
of professionals in the fi elds of EBM, HTA and quality assurance 
in clinical trials.

Our mission is an integration of progressive communities of 
Central and Eastern Europe countries for the exchange of in-
formation, transfer of experiences and implementation of joint 
research programs.

Our main aim is development and progress of standards and 
methods of assessment of drug and non-drug health technolo-
gies in Central and Eastern Europe. Our additional goal is to de-
velop and promote a common language, which will allow various 
subjects of the health care system to communicate. Our further 
aim is to promote HTA and EBM in our part of Europe. We achie-
ve these goals mainly by organization of training sessions and 
workshops but also through conferences and publishing.

Currently, we conduct the most intensive actions within nine 
major activities:

EBHC Symposium. It has been very popular since 2006. 
In subsequent editions we have developed its formula.

Projects. Generally we implement them in cooperation with 
other Polish, European and worldwide organizations.

Publications. We share the results of all our projects regu-
larly and free of charge.

Courses. Since 2012 there has been a revolution in training.

Thursday Dinners. Our oldest initiative.

Local government. Cooperation with Local Government 
Units (LGUs) resulted in several conference series.

Publishing. Our achievement – two comprehensive books 
on pricing and insurance.

Conferences. We have a wide experience in organization 
of all events and activities.

Website. One of the most active websites in the branch.
We provide it with glossary, reports, free trainning materials, 
and numerous tools.
Our entire offer is covered by the E-procurement System.
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II Międzynarodowe Sympozjum
2nd International Symposium

Evidence-Based
Health Care
Jak to się robi? 
How is it done?

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza
do Krakowa na / We heartily invite you for

2007
19-20 listopada

November 19th-20th

Kraków, Poland
Auditorium Maximum

Uniwersytet Jagielloński
ul. Krupnicza 35

35 Krupnicza Str.

FinalFinal
programmeprogramme

Patroni / Patrons

Minister Zdrowia / Minister of Health
Prof. Zbigniew Religa

Prezydent Miasta Krakowa / the Mayor of the City of Krakow
Prof. Jacek Majchrowski

Prelegenci / Speakers:

Prof. Silvio Garattini, Italy

Andrzej Sośnierz, Poland

Prof. Finn Børlum Kristensen, Denmark

Artur Fałek, Poland

Waldemar Wierzba, Poland

Michael Barry, Ireland

Prof. Saira A. Jan, USA

Prof. Jacek Ruszkowski, Poland

Amanda Burls, UK

Alric Rüther, Germany

Krzysztof Łanda, Poland

Leszek Sikorski, Poland

Brian Godman, UK

Prof. Jacek Spławiński, Poland

Rafał Niżankowski, Poland

Magdalena Władysiuk, Poland

Tematy sesji / Sessions:

Lista leków refundowanych /
The list of reimbursed drugs

Programy terapeutyczne, Leki sieroce / 
Therapeutic programs, Orphan Drugs

RUM a ubezpieczenia / Register of Health 
Care Services and insurances

Wytyczne przeprowadzania
Oceny Technologii Medycznych (HTA) /

HTA guidelines

Pricing

Rejestry / Registers

Koszyki świadczeń /
Bene  t packages
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III Międzynarodowe Sympozjum
3rd International Symposium

Evidence-Based
Health Care
Racjonalne podstawy reform 
Rational behind the reforms

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 

Krakowa na / We heartily invite you to 2008
24-25 listopada

November 24th-25th

Kraków, Poland
Auditorium Maximum UJ

ul. Krupnicza 35

Program SympozjumProgram Sympozjum

Tematy sesji / Sessions:

Panel Dyskusyjny: planowane zmiany, 
reforma polskiego systemu ochrony 
zdrowia a EBHC / Discussion panel: 
is the reform in Poland leading to EBHC?
Ekonomiczne implikacje równego dostę-
pu do świadczeń medycznych
Economic implications of equal access to 
health care
Granice akceptowalnej opłacalności
a pobudzanie postępu w medycynie
CE thresholds vs rewarding the innovation
Współpraca międzynarodowa w zakresie 
EBHC / International cooperation in the 
pursue for EBHC
Porozumienia cenowe – płatnicy a prze-
mysł farmaceutyczny / Rebates and risk 
sharing agreements between payers and 
pharmaceutical industry
Zmiany w systemie pharmcovigilance
Improving pharmacovigilance in the EU
EBM/HTA w systemie ISO
EMB/HTA in the ISO system

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prelegenci / Speakers:

Wynand van de Ven, NL

Ad R. Schuurman, NL

Ken Paterson, UK

Pietro Folino Gallo, Italy

Ulf Bergman, Sweden

Pia Schneider, USA

Brian Godman, UK

Allan Haycox, UK

Elisabeth Georg, UK

Predrag Djukić, Serbia

Dragana Atanasijević, Serbia

Tomáš Doležal, Czech Republic

Petar Miličić, Croatia

Marek Twardowski
Jacek Paszkiewicz

Rafał Zyśk
Wojciech Matusewicz

Joanna Mucha
Jacek Ruszkowski

Krzysztof Łanda
Magdalena Władysiuk

Gabriela O  erska-Sujkowska
Katarzyna Bondaryk

Anna Klim
Henryk Warkocz

Tomasz Romańczyk
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IV Międzynarodowe SympozjumIV Międzynarodowe Sympozjum
44thth International Symposium International Symposium
Evidence-Based Health CareEvidence-Based Health Care

HTA & PricingHTA & Pricing

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na

We heartily invite you toWe heartily invite you to 2009
7-8 grudnia

December 7th-8th

Kraków, Poland
Auditorium Maximum UJ

ul. Krupnicza 35

Final
programme
Program Sympozjum

Po każdej sesji panele dyskusyjne z prelegentami. Symul-
taniczne tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski 

i angielski / The time for panel discussion with the spea-
kers will be provided within each session. Simultaneous 

translation of all speeches into Polish and English

www.ceestahc.org
Tematy sesji / Sessions:

Panel dyskusyjny: potrzeba „dekalogu” dla decydentów / Discussion panel: need for decalogue for health care politician
Umowy podziału ryzyka: cele, metody, negocjacje – perspektywa publiczna / Risk sharing schemes: objectives, methods, 
negotiations – public perspective 
Wartość terapeutyczna leków i rola HTA w umowach podziału ryzyka / Value of drug therapy and the role of HTA in risk sharing 
arrangements 
Rozwój HTA w krajach Europy Centralnej i Wschodniej - ostatnie osiągnięcia i zmiany / Developments of HTA in CEE countries
Refundacja warunkowa w ramach porozumień cenowych / Managed entry schemes
Wartość terapeutyczna technologii nielekowych z perspektywy przemysłu / Value of non-drug technologies – industry perspective
De  niowanie problemów decyzyjnych (APD) / Scoping
Granice opłacalności w podejmowaniu decyzji refundacyjnych / Cost-utility thresholds vs ef  ciency frontier

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Prelegenci / Speakers:

Prof. Jack Dowie (UK)
Prof. Michael Drummond (UK)
Prof. Bengt Jönsson (Sweden)

Prof. Gert van der Wilt (Netherlands)
Chris Henshall (UK)

Prof. David Banta (Netherlands)
Alexandre Lemgruber (Brasil)

Prof. Rod Taylor (UK)
Rabia Kahveci (Turkey)

J. Jaime Caro (USA)
Joanna Mucha (Poland)

Wojciech Matusewicz (Poland)
Prof. Zbigniew Szawarski (Poland)

Prof. Jacek Ruszkowski (Poland)
Jim Furniss (UK)

Prof. Paweł Vorobiev (Russia)
Zoltan Kalo (Hungary)

Dragana Atanasijevic (Serbia)
Mitchell Sugarman (USA)
Jorge Wernli (Switzerland)

Anita Burrell (France)
Erin Huntington (UK)

Oleg Borisenko (Russia)
Jakub Gierczyński (Poland)

Joanna Lis (Poland)
Krzysztof Łanda (Poland)

Magdalena Władysiuk (Poland)
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V Międzynarodowe Sympozjum
5th International Symposium
Evidence-Based Health Care

HTA
& Health
Insurance

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza

do Krakowa na / We heartily invite you to 2010
22-23 listopada

November 22nd-23rd

Auditorium Maximum UJ
ul. Krupnicza 35, Kraków, Poland

FinalFinal
programmeprogramme

Prelegenci / Speakers:

Prof. Stef  e Woolhandler, USA

Prof. Daniel Wikler, USA

Dr Carole M. Longson, UK

Prof. Zbigniew Szawarski, Poland

Prof. Henrik Wulff, Denmark

Dr Wija Oortwijn, The Netherlands

Dr Wim Goettsch, The Netherlands

Dr Wojciech Matusewicz, Poland

Dr Anna Janczewska-Radwan, Poland

Prof. Michał Marczak, Poland

David Danko, Hungary

Paweł Kalbarczyk, Poland

Dr Xenia Kruszewska, Poland

Dr Tomasz Romańczyk, Poland

Eva Turk, Slovenia

Dr Adam H. Pustelnik, Poland

Dr Joanna Lis, Poland

Halina Kutaj-Wąsikowska, Poland

Marek Labon, Poland

Krzysztof Łanda, Poland

Magdalena Władysiuk, Poland

Po każdej sesji panele dyskusyjne 
z prelegentami. Symultaniczne tłuma-
czenie wszystkich wystąpień na język
polski i angielski / The time for panel 
discussion with the speakers will be 
provided within each session. Simulta-
neous translation of all speeches into 
Polish and English

www.ceestahc.orgPlanowany program V Sympozjum
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VI Międzynarodowe Sympozjum
6th International Symposium
Evidence-Based Health Care

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na /

We heartily invite you to Krakow 20112011
10-11 października

October 10th-11th

Qubus Hotel Kraków
ul. Nadwiślańska 6

Kraków, Poland

FinalFinal
programmeprogramme
www.ceestahc.org

Prelegenci / Speakers:

Duncan Neuhauser, USA

David Banta, France

Adam Fronczak, Poland

Łukasz Andrzejczyk, Poland

Dante Cornago, France 

David Danko, Hungary

Isabelle Durand-Zaleski, France

Karen Facey, UK

Eric Van Ganse, France

Brian Godman, Italy

Wojciech Matusewicz, Poland

Krzysztof Mączka, Poland

Tanja Novakovic, Serbia

Ken Paterson, Scotland

Andrea Rappagliosi, Italy

Alric Ruther, Germany

Bolesław Samoliński, Poland

Laura Sampietro-Colom, Spain

Jean Slutsky, USA

Mitchell Sugarman, USA

Magdalena Władysiuk, Poland

EastEast
meetingmeeting

WestWest

Wspó organizator / Coorganizer

VII Międzynarodowe Sympozjum
7th International Symposium
Evidence-Based Health Care

20122012
8-9 października

October 8th-9th

Hotel Park Inn Krakow
ul. Monte Cassino 2

Kraków, Poland

Final programme

Po każdej sesji panele dyskusyjne z prelegentami. 
Symultaniczne tłumaczenie wszystkich wystąpień na 
język polski i angielski / The time for panel discus-
sion with the speakers will be provided within each 
session. Simultaneous translation of all speeches 
into Polish and English

www.ceestahc.org

 Prelegenci / Speakers:

Stefan Bogusławski 
Poland

Sophie Cros 
Belgium

Jurij Furst
Slovenia

Kristina Garuoliene
Lithuania

Brian Godman
UK

Jacek Graliński
Poland

Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea
Spain (Basque Region)

Alan Haycox
UK

Chris Henshall
UK

Roger James
UK

Jan Jones
UK

Joanna Lis
Poland

Krzysztof Łanda
Poland

Jarosław Oleszczuk
Poland

Mitch Sugarman
USA

Adam Śliwiński
Poland

Mel Walker
UK

Magdalena Władysiuk
Poland
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experts

warsztaty 
workshops

sesje równo-
ległe / parallel 
sessions
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translations

200 dla 200 
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participants
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publicznych
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Sympozum EBHC
Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care już od 
7 edycji gromadzi w Krakowie specjalistów budujących i reformu-
jących systemy ochrony zdrowia w Europie i na świecie. Uznaje-
my to za dowód słuszności powstania tej naukowej inicjatywy.

Wybór tematyki Sympozjum był podyktowany narastającą po-
trzebą zmian w polskim systemie ochrony zdrowia oraz wyraźną 
ewolucją w kierunku EBHC w krajach sąsiednich. 

Sympozjum EBHC

Pierwsza edy-
cja odbyła się 
w 2006 roku

Odbyło się już 
siedem edycji 
Sympozjum

Łącznie wykła-
dało ponad 200 
ekspertów

The fi rst 
edition was 
held in 2006

Seven editions of 
the Symposium 
have been held

A total of 200 
experts have 
given lectures

EBHC Symposium

EBHC Symposium
For 7 editions the International Symposium on Evidence-Based 
Health Care has been gathering in Krakow specialists building 
and reforming the health care systems in Europe and worldwide. 
We recognize it as the evidence supported the creation of this 
scientifi c initiative.

The theme of the Symposium was dictated by the increasing 
need for changes in the Polish health care system and a clear 
evolution towards EBHC in neighbouring countries. This choi-
ce is also consistent with our mission, which is the integration 
of progressive communities of CEE countries for the exchange 
of information, transfer of experiences and the implementation 
of joint research programs.

Wybór ten jest 
też zgodny z mi-
sją Stowarzyszenia 
CEESTAHC, którą jest 
integracja postępo-
wych środowisk kra-
jów Europy Środkowej 
i Wschodniej w celu 
wymiany informa-
cji, przekazywania 
doświadczeń oraz 
realizacji wspólnych 
programów nauko-
wych.

Sir Muir Gray Isabelle Durand-Zaleski Pedro Koch Alric Rüther

Andrzej Sośnierz

Brian Godman

Joanna Mucha

David Banta i Z. Szawarski
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Projekty
Najczęściej realizujemy je w kooperacji z innymi organizacjami 
pozarządowymi z Polski, Europy i świata.

Projekty krajowe
Najnowsze projekty krajowe, zakończone w 2012 roku, dotyczyły 
okulistyki oraz szczepień.

Projekty międzynarodowe
Naszym najnowszym międzynarodowym przedsięwzięciem, 
zakończonym w 2011 roku, była polska edycja projektu Impli-
kacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków zapadalności 
na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle 
krajów Unii Europejskiej.

Projekt był kontynuacją rozpoczętej w 2007 r. inicjatywy badaw-
czej The Work Foundation w zakresie długofalowego monitoro-
wania wpływu chorób o podłożu mięśniowo-szkieletowym na stan 
obciążeń budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej, jak 
i krajów spoza jej obszaru.

W ramach polskiej edycji powstał raport przedstawiający sytua-
cję w kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz rekomen-
dacje dla Polski.

Uroczysta prezentacja wyników opracowania odbyła się podczas 
XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Partnerzy naszych projektów: Fit for Work Europe, HTA Audit, 
HTA Consulting, Watch Health Care

Projekty

Pierwszy
projekt

Zrealizowaliśmy 
już 5 dużych 
projektów

Projects

First project

We have already 
fi nalised 5 large 
projects

Projects
Frequently projects are implemented in cooperation with other 
Polish, European and worldwide organizations.

National projects
Recent national projects, completed in 2012, were related to 
ophthalmology and vaccinations.

International projects
Our most recent international project, completed in 2011, was 
a Polish edition of the Economic, social and health effects impli-
cations of the results of the incidence of musculoskeletal disor-
ders in Poland compared to other European Union countries.

The project was a continuation of initiated in 2007 the research 
initiative of The Work Foundation in the fi eld of long-term mo-
nitoring of the impact of musculoskeletal disorders on the state 
of budget burden of the particular EU countries and countries 
outside EU.

Within the Polish edition, the report presenting a situation on Po-
lish labour market compared to other European Union countries 
and containing recommendations for Poland was prepared.

Ceremonial presentation of the results of the report took place 
during the 21st Economic Forum in Krynica-Zdroj.

Partners of our projects: Fit for Work Europe, HTA Audit, HTA 
Consulting, Watch Health Care



Zamek Królewski na Wawelu. Częste 
miejsce organizacji warsztatów 
i prezentacji związanych z projektami

Wawel Royal Castle. Frequent venue 
for workshops and presentations 
connected with the projects.
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Publikacje
Regularnie i bezpłatnie udostępniamy rezultaty wszystkich na-
szych projektów, podzielone na następujące działy.

Raporty
Ocena i możliwości poprawy systemu fi nansowania immu-
nizacji czynnej i biernej ze środków publicznych w Polsce. 
Opracowanie systemowe dotyczące zarządzania koszykiem 
świadczeń. Dostępny jako plik PDF.
Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce podejście syste-
mowe. Najważniejsze problemy związane z dostępem do 
świadczeń okulistycznych. Plik PDF.
Implikacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków 
zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieleto-
wym w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej. Plik PDF.

Przeglądy
Criteria for packages (English). Plik PDF.

Ekspertyzy
Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian 
nowotworowych narządu rodnego. Plik PDF.

•

•

•

•

•

Publikacje

Publications
We share the results of all our project regularly and free of 
charge. They are divided into three sections: reports, reviews 
and expertises.

Reports
The assessment and possible improvement of the fi nan-
cing system of active and passive immunization from the 
public means in Poland. Systemic elaboration concerning 
the benefi t packages management. Available as a PDF fi le.
Access to eye care in Poland - systemic approach. Main 
problems with access to ophthalmic services. PDF fi le.
Economic, social and health effects implications of the 
results of the incidence of musculoskeletal disorders in Po-
land compared to other European Union countries. PDF fi le.

Reviews
Criteria for packages (English). PDF fi le.

Expertise
Evaluation of the clinical effectiveness of diagnostics 
methods of gynaecological cancer lesions. PDF fi le.

•

•

•

•

•

Publications
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Pani Mariolu, od dziś wprowadzamy w naszej 
placówce Ee-Bee-eM. Będąc młodą lekarką 
zajmie się Pani tym, bo ja nie mam czasu na 
takie tam i w ogóle…

1-2 30

Ms. Mariola, from now on we introduce in our 
facility Ee-Bee-eM. As a young doctor you will 
take care of it as I do not have time for stuff 
like that and so on…
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Szkolenia
Co ma ciąża mrówkojada do refundacji? A hipopotama? Żeby się 
dowiedzieć trzeba wziąć udział w jednym z naszych szkoleń...

W wyniku wielu latach doświadczeń na polu edukacji jesteśmy 
przekonani, że przekazywanie trudnej tematyki w trudnej formie 
tworzy trudności ze zrozumieniem. Brzmi banalnie, prawda? 
Zgłębiliśmy tę z pozoru trywialną myśl i na początku 2012 roku 
rozpoczęliśmy program całkowitej zmiany formuły szkoleniowej.

Pierwsze szkolenia przeprowadzone w nowej formule spotkały się 
z tak pozytywnym odbiorem uczestników, że przeszło to nasze 
najśmielsze oczekiwania.

Obecnie mamy w ofercie następujące szkolenia:
Kurs podstawowy i zaawansowany EBM
Kurs podstawowy i zaawansowany HTA
Kurs Pricing
Kurs Bazy Informacji Medycznej
Kurs Good Clinical Practice

Wszystkie nasze kursy mogą być dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb i przeprowadzone jak szkolenia zamknięte, 
w dowolnie wybranym miejscu. Zakres modyfi kacji programu 
szkolenia oraz warunki fi nansowe ustalamy indywidualnie.

Najpopularniejsze modyfi kacje programów szkoleń:
case-studies dostarczone przez Klienta,
skrócenie lub rozwinięcie niektórych zagadnień,
skrócenie czasu szkolenia.

Minimalna grupa: 5 osób.

•
•
•
•
•

•
•
•

Szkolenia

Praktyczne 
wskazówki: jak 
i gdzie użyć

Analiza
przykładów

Krok po kroku: 
jak to zrobić

Rozbudowane 
bloki ćwicze-
niowe

Określamy 
kluczowe umie-
jętności

Ćwiczenia na 
komputerach

Courses
What has an anteater pregnancy for a refund? And a hippo pre-
gnancy? In order to fi nd out you need to take part in one of our 
trainings...

As a result of many years of experience in the fi eld of education, 
we believe that the transfer of diffi cult issues in a diffi cult form 
creates diffi culties in understanding. Sounds obvious, right? We 
explored this seemingly trivial idea and in the beginning of 2012 
we started a program of a total change of training formula.

The fi rst courses carried out in the new formula met with such 
a positive response of participants that it exceeded all our expe-
ctations.

Currently we offer the following trainings:
EBM Basic and Advanced Course
HTA Basic and Advanced Course
Pricing Course
Medical Databases Course
Good Clinical Practice Course

All our courses can be adjusted to individual needs and conduc-
ted as closed trainings in any place. The scope of modifi cations 
to training program as well as the fi nancial terms are discussed 
individually.

Most common modifi cations to training programs:
case-study submitted by the Customer
reduction or expansion of some issues
shortening the duration of training.

Minimum group: 5 persons

•
•
•
•
•

•
•
•

Courses

Practical tips: 
how and where 
to use

Analysis 
of examples

Step by step: 
how to do it

Extended
training blocks

Determination 
of key skills

Exercises 
on computers



Obiady czwartkowe zwykłe odby-
wają się w nastrojowych salach 
w samym centrum Krakowa

Thursday Dinners usually take place 
in the atmospheric halls in the 
centre of Krakow
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Obiady czwartkowe
Spotkanie te stanowią
rodzaj ustawicznego 
samokształcenia realizowa-
nego przez Stowarzyszenie 
CEESTAHC. Uczestnicy spot-
kań kolejno przygotowują 
wykłady i warsztaty 
na określone tematy.

Obiady czwartkowe 
odbywają się w Krakowie 
w czwartki co dwa tygodnie 
– wstęp wolny. 

Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się do przygotowania 
wykładu na określony temat i wygłoszenia go w wyznaczonym 
terminie.

Nazwa wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartko-
wych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotka-
nia intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich 
salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie co 
tydzień w 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.

Uroczyste Obiady Czwartkowe
Co pewien czas organizowane są Uroczyste Obiady Czwartko-
we. Prezentuje się na nich wykłady z obiadów zwykłych, które 
cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie 
wygłaszają wtedy wykłady specjalne zaproszeni eksperci.

Obiady czwartkowe

Uroczyste Obiady Czwartkowe

Nasza najstar-
sza inicjatywa

Średnio 20 obia-
dów czwartko-
wych rocznie

Średnio 4 wy-
kłady na każ-
dym obiedzie

Odbyło się już 
osiem Uroczy-
stych Obiadów

Thursday Dinners
The meetings are a kind 
of self-learning conducted 
by the CEESTAHC So-
ciety. Participants of the 
meetings in turn prepare 
lectures and workshops on 
specifi c topics.

Thursday Dinners are held 
in Krakow on Thursdays 
every two weeks – free 
admission.

The condition of participation is a commitment to prepare a lec-
ture on a specifi c topic and give it on time.

Obviously, the name of meetings originates from the historical 
Thursday Dinners held by King Stanislaw August Poniatowski. 
Thursday Dinners were meetings of Polish intellectuals organized 
on the model of Parisian literary salons. In the years 1770-
1777 they were held regularly every week on Thursdays at the 
Royal Castle in Warsaw, and in the summer in Lazienki Park. 
The purpose of the meetings was discussion on art, science and 
literature. 

Special Thursday Dinners 
Special Thursday Dinners are held periodically. Lectures which 
were most popular on regular Thursday Dinners are presented 
then. Very often, specially invited experts give guest lecturers.

Thursday Dinners

Special Thursday Dinners

Our oldest 
initiative

The average 
of 20 Dinners 
per year

The average 
of 4 lectures 
on each Dinner

8 special mee-
tings have been 
held so far



Pierwsza konferencja samorządowa odbyła 
się 8 kwietnia 2010 roku w Krakowie

First local government conference was 
held on 8th April 2010 in Krakow
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Samorządy
Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) to 
jedna z naszych nowych aktywności, rozpoczęta w 2009 roku od 
indywidualnych konsultacji programów zdrowotnych.

Cykl konferencji 2010
Ogólnopolskie konferencje dotyczyły tematyki przygotowywania 
programów profi laktycznych przez Jednostki Samorządu Teryto-
rialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tzw. 
„Ustawa Koszykowa”). Część z nich miała formułę poszerzoną 
o kwestię przekształceń publicznych jednostek służby zdrowia. 
Odbyło się 9 konferencji.

Cykl warsztatów 2011
Spotkania edukacyjne w formule warsztatowej poświęcone były 
profi laktyce wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńco-
wych. Odbyło się 12 warsztatów i 3 konferencje.

Cykl konferencji 2012
Tematem spotkań było tworzenie modelowych programów zdro-
wotnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Odbyło się 
5 konferencji.

Doświadczenia zdobyte w ciągu 
trzech lat tak intensywnej działal-
ności edukacyjnej zaowocowało 
powstaniem partnerskiego portalu 
dla samorządowców: 
www.dobreprogramyzdrowotne.pl

Samorządy

Intensywny 
cykl 12 war-
sztatów

Kreator progra-
mów zdrowot-
nych na www

Tworzenie pro-
gramów krok 
po kroku

17 konferencji 
w całej Polsce

Local Government
The cooperation with Local Government Units (LGUs) is one of 
our new activities, which began in 2009 from individual consulta-
tions of health programs.

Conference series 2010
National conferences were concerning preparation of prevention 
programs by Local Government Units (LGUs) in connection with 
the requirements of the Act on health care services fi nanced 
from public funds („Basket Act”). Some of them have extended 
formula to the question of the transformation of public health 
units. 9 conferences were held.

Workshop series 2011
Educational meetings in the workshop formula were devoted to 
secondary prophylaxis in patients with acute coronary syndro-
mes. 12 workshops and 3 conferences were held.

Conference series 2012
The theme of the meetings was the development of model health 
programs for Local Government Units. 5 conferences were held.

The experience, which has been gained during three years 
of so intense educational activity, 
resulted in development of the 
partner portal for members of 
a local government:
www.dobreprogramyzdrowotne.pl

Local Government

An intensive 
serie of 12 
workshops

Free health 
program crea-
tor on website

Creating health
programs 
step-by-step 

17 conferences 
all over Poland
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Wydawnictwa
Rosnące zainteresownie tematyką ekonomiki rynku zdrowia 
zainspirowało nas do rozpoczęcia działalności wydawniczej. Zor-
ganizowaliśmy samowystarczalny zespół redakcyjno-wydawniczy, 
który opracował do tej pory dwie pozycje. Książki stanowią serię 
wydawniczą Biblio-Teczka CEESTAHC.

Wydawnictwa

Pricing. Ceny leków refundo-
wanych, negocjacje i podział 
ryzyka

Redakcja naukowa: 
Krzysztof Łanda

Rok wydania: 2009

Objętość: 352 strony

Ubezpieczenia zdrowotne 
a koszyki świadczeń. Przegląd 
rozwiązań

Redakcja naukowa: 
Witold Paweł Kalbarczyk, 
Krzysztofa Łanda, 
Magdalena Władysiuk

Rok wydania: 2011

Objętość: 544 strony

Pierwsza wyda-
na książka

Do tej pory 
wydaliśmy 
dwie książki

Współpracuje-
my z około 30 
autorami

Publishing
Growing interest of pharmacoeconomics inspired us to start 
a publishing business. We organized a self-publishing editorial 
team, which has developed two positions so far. Books are Biblio-
Teczka CEESTAHC publishing series.

Pricing. Reimbursed drug 
prices, negotiations and risk 
sharing

Scientifi c Editor:
Krzysztof Landa

Year of publication: 2009

Volume: 352 pages

Health insurances vs. be-
nefi ts packages. Review of 
solutions

Scientifi c Editors: Witold 
Pawel Kalbarczyk, Krzysztof 
Landa, Magdalena Wladysiuk

Year of publication: 2011

Volume: 544 pages

Publishing

First book 
published

We have 
released two 
books so far

We work 
with about 30 
authors



Wystąpienie Lecha Wałęsy w trakcie 
konferencji HTAi 2004 1st Annual 
Meeting w Krakowie

Speech of Lech Walesa during the 
conference HTAi 2004 1st Annual 
Meeting in Krakow
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Konferencje
Najważniejsza współorganizowana przez 
nas konferencja to HTAi 2004 1st Annu-
al Meeting, która odbyła się w Krakowie 
w dniach 30 maja – 2 czerwca 2004 roku. 
Podczas konferencji zaprezentowano wyni-
ki uzyskane w dziedzinie HTA oraz zasto-
sowania analiz opłacalności w systemach 
refundacyjnych funkcjonujących w po-
szczególnych krajach na całym świecie.

Konferencja została zorganizowana wspól-
nie przez instytucje pochodzące z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej, co zwłaszcza w 2004 roku, w kontekście 
wstąpienia do Unii Europejskiej 10 europejskich państw z tego 
regionu, miało specjalne znaczenie.

Wśród gości byli przedstawiciele następujących instytucji: rządo-
we agencje HTA, Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, 
Ministerstwa Zdrowia, fi rmy ubezpieczeń zdrowotnych, centra 
naukowe i przemysłowe, instytuty naukowe i badawcze z całego 
świata. Licznie uczestniczyły w tym wydarzeniu organizacje pań-
stwowe i pozarządowe: naukowe, biznesowe i polityczne. Konfe-
rencja ta, jako pierwsze tak duże wydarzenie, stanowiła wyzwa-
nie dla Krakowa i dla Polski, promując je jako miejsce spotkania 
przedstawicieli różnych światów: medycyny, nauki i polityki.

Gościem specjalnym był 
prezydent Lech Wałęsa.

Honorowymi patronami 
wydarzenia byli Ministro-
wie Zdrowia Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Czech 
i Węgier oraz Prezes 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia Węgier.

Konferencje

Pierwsza tak 
dużo konferen-
cja w Polsce

Wydarzenie 
międzynaro-
dowe

Udział człon-
ków rządów 
państw

Conferences
The most important conference coorgani-
zed by us was HTAi 2004 1st Annual Mee-
ting, which was held in Krakow on 30 May 
– 2 June 2004. During the conference the 
results obtained in the fi eld of HTA and the 
application of cost-effectiveness analysis 
in the reimbursement systems operating 
in various countries around the world were 
presented.

The conference was organized jointly by 
the institutions from the countries of the 
Visegrad Group, which especially in 2004 in the context of acces-
sion of 10 European countries from that region to the European 
Union had special signifi cance.

Among the guests, representatives of the following institutions 
were present: government HTA agencies, the World Health 
Organization, World Bank, Ministries of Health, health insuran-
ce companies, research and industry centers, and science and 
research institutes around the world. Many governmental and 
non-governmental organizations participated in this event. This 
conference, as the fi rst such a huge event, was a challenge for 
Krakow and Poland, and was promoting it as a meeting of repre-
sentatives of different worlds: medicine, science and politics.

The special guest was 
President Lech Walesa.

The honorary patrons 
of the event were the 
Ministers of Health of 
the Republic of Poland, 
Czech and Hungary, 
and the President of 
the Hungarian National 
Health Fund.

Conferences

First so large 
conference 
in Poland

Important 
international 
event

The participation 
of members 
of national 
governments
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Strona www.ceestahc.org
Jedna z najbardziej aktywnych witryn w branży.

Oto niektóre popularne funkcjonalności naszej strony:
Słownik EBM i HTA. Darmowy słownik haseł związanych 
z ekonomiką i zarządzaniem ochroną zdrowia.
Niezbędnik EBM i HTA. Darmowa baza przydatnych linków 
do polecanych darmowych programów, źródeł informacji, 
baz informacji medycznej, instytucji i zasobów edukacyj-
nych.
System Zamówień Elektronicznych (SZE). Cała nasza ofer-
ta dostępna jest w systemie elektronicznym, obejmują-
cym: szkolenia i konferencje oraz sprzedaż książek i praw 
dostępu do plików.
System Udostępniania Plików (SUP). Najnowsze udogod-
nienie dla uczestników szkoleń, konferencji i warsztatów.
Galerie zdjęć z konferencji. W ciągu kilku lat działania 
dorobiliśmy się sporej bazy zdjęć ekspertów ochrony 
zdrowia.
Archiwum materiałów z Sympozjów EBHC, konferencji 
samorządowych i obiadów czwartkowych.
Newsletter

•

•

•

•

•

•

•

Strona www

Start strony 
w obecnej 
formie

Słownik EBM 
i HTA – kilkaset 
haseł

Niezbędnik 
EBM / HTA

System Zamó-
wień Elektro-
nicznych (SZE)

System Udo-
stępniania 
Plików (SUP)

Galeria kilkuset 
zdjęć z naszych 
konferencji

Website: www.ceestahc.org
One of the most active websites in the branch.

Here are some of the popular functionalities of our website:
Glossary of EBM and HTA. Free glossary of entries connec-
ted with economics and management of health care.
Essentials of EBM and HTA. Free database of useful links 
to recommended free programs, sources of information, 
medical databases, institutions, and educational resour-
ces.
Electronic Procurement System. Our entire offer is availab-
le in the electronic system, including: trainings, conferen-
ces and sale of books and fi le access rights.
File Sharing System. Recent convenience for participants 
of conferences and workshops.
Conferences photo gallery. During a few years of activi-
ty we have collected a large photo database of health care 
experts 
Archive materials from EBHC Symposia, local government 
conferences and Thursday Dinners.
Newsletter

•

•

•

•

•

•

•

Website

Home page in 
its current form

Glossary of EBM 
& HTA – hun-
dreds of entries

Essentials 
of EBM & HTA

Electronic 
Procurement 
System 

File Sharing 
System 

Gallery 
of hundreds 
of photos of our 
conferences
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