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Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do udziału w

XI Międzynarodowym Sympozjum
Evidence-Based Health Care pt.

„Interactions Between HTA,
coverage and regulatory processes”

które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2016 roku.
Miejsce wydarzenia: Hotel Park Inn - Kraków, ul. Monte Cassino 2.

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się 
w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych 
uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). 
Przy okazji jedenastej edycji po raz pierwszy chcemy zaproponować stałą 
dyskusję wśród gości EBHC oraz zorganizować Forum Ekspertów z krajów 
regionu CEE.

Obecnie wszystkie systemy ochrony zdrowia krajów regionu CEE 
przechodzą dynamiczne transformację, więc wszędzie trwają ostre 
dyskusje nad kierunkami zmian w zakresie strategicznym. Trwają także 
poszukiwania integracji pomiędzy sektorem społecznym, rozwojowym 
i czysto naukowym.

Główna przyczyna zmian jest ta sama od lat: narastający kryzys 
w zakresie kosztów funkcjonowania. O ile w poprzednich latach 
przedstawialiśmy różne sposoby radzenia sobie z kryzysem 
– od zwiększenia udziału HTA, przez ubezpieczenia po sprzątanie koszyka 
świadczeń – o tyle w tegorocznej edycji Sympozjum skupimy się na 
poszukiwaniu sposobów na integrację działań naprawczych i procesów 
zarządzania systemem ochrony zdrowia. Podobnie jak z instalacją wodną, 
naprawa przepływów fi nansowych jest kompletna dopiero wtedy gdy 
uszczelnione są wszystkie dziury i we wszystkich zakamarkach, a nie 
tylko te największe i najłatwiej dostępne.

Trzeba poszukać nowych wartości, kluczowych w podejmowaniu decyzji 
o kształcie koszyków świadczeń gwarantowanych (zarówno technologii 
lekowych jak i nielekowych), aby spiąć wszystko klamrą legislacyjno-
fi nansową - wspólną dla refundacji, udziału nauki i badań oraz potrzeb 
pacjentów.

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society
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Program Sympozjum będzie realizowany przez dwa dni w ramach pięciu 
sesji tematycznych

1. Mapa drogowa procesu refundacji i taryfi kacji świadczeń 
zdrowotnych

2. CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries
3. Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych
4. Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
5. Better access to services of rare diseases 

Pierwsza sesja pt. „Mapa drogowa procesu refundacji i taryfi kacji 
świadczeń zdrowotnych” będzie poświęcona planowanym zmianom 
w zakresie rozwiązań refundacyjnych dla leków oraz wyrobów 
medycznych. Przyjrzymy się narzędziom stworzonym do ich 
implementacji – ocenie technologii medycznych i taryfi kacji, ale również 
sposobom porządkowania koszyka - z usuwaniem technologii włącznie. 
Oprócz krajowych ekspertów głos zabiorą koledzy z Węgier, Słowacji, 
Rumunii i Bułgarii - krajów które obecnie tworzą podwaliny do kolejnych 
zmian i przechodzą nieustawiczną transformacje.

Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą 
sesję będzie bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału 
w niej tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum – 
studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych. Będzie to okazja do 
bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz 
AOTMiT. Liczymy na gorącą dyskusję na zakończeniu sesji.

Hotel Park Inn
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Zgodnie z tegorocznym tematem Sympozjum, chcemy podyskutować 
o tym na ile legislacja i procesy implementacji mogą być efektywne dla 
wdrażania zmian mimo bezwładności czasowej systemu, ogromu obszaru 
podlegającego regulacji, a także konieczności zaangażowania różnych 
grup interesariuszy. Mnogość poziomów koordynacji i komunikacji 
w samym systemie ochrony zdrowia może się okazać paraliżująca dla 
najbardziej zaangażowanych reformatorów.

Na szczęście nie jesteśmy pierwszymi, którzy muszą się z tym zmierzyć. 
Zaproszeni eksperci, zarówno z krajów o stabilnych systemach ochrony 
zdrowia, jaki i tych wciąż w trakcie przemian, chętnie podzielą się 
swoimi doświadczeniami z zakresu badań wielkości zjawisk na potrzeby 
planowania zmian, pomiarów efektywności rozwiązań, stosowania 
benchmarkingu oraz refl eksjami po zastosowaniu nieudanych rozwiązań. 
Poświęcimy na to resztę pierwszego dnia Sympozjum w ramach drugiej 
sesji „CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries”.

Drugi dzień Sympozjum przeznaczyliśmy na „zajęcia praktyczne”. 
Chcemy prześledzić na prawdziwych historiach następujące zjawiska:

• Jak rynek wyrobów medycznych się zmienia i jaka jest dynamika 
trendów?

• Czy taryfi kacja jest panaceum na problemy?
• Czy koordynacja opieki jest możliwa i na jakich poziomach? 

Jakie to daje korzyści w skali systemu?
Głównym elementem rozważań będzie odpowiedź na pytanie czy możliwe 
jest znalezienie sposobów na zmierzenie efektów wprowadzanych 
rozwiązań, tak aby można było wpisać je we wspomnianą wcześniej 
klamrę legislacyjno-fi nansową.

Liczymy na zainteresowanie i wsparcie kolegów z krajów CEE 
oraz innych części Świata. Zapraszamy!

of Technology Assessment in Health Care
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Stowarzyszenie zostało założone w Polsce w 2003 roku.

Zrzeszamy profesjonalistów zajmujących się analizami HTA oraz oceną 
jakości badań klinicznych.

Naszym głównym celem jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej 
standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii 
medycznych.

Celem naszym jest także rozwijanie i upowszechnianie wspólnego języka, 
który pozwoli lepiej komunikować się różnym podmiotom systemu opieki 
zdrowotnej – lekarzom, przedstawicielom NFZ i stowarzyszeń medycznych, 
nie wyłączając polityków, administracji publicznej, menedżerów 
zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów zajmujących się 
fi nansowaniem opieki zdrowotnej i oceną jej jakości, jak i efektywności 
technologii medycznych. Szczególnym celem jest promowanie HTA i EBM 
w naszej części Europy. Realizujemy cele poprzez organizowanie szkoleń 
i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.

Wspieramy tych, którzy dopiero zaczynają – udzielamy konsultacji 
i służymy wszelką inną pomocą.

CEESTAHC • 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 17 / 3 • www.ceestahc.org
telefon 12 357 76 34 • faks 12 396 38 39 • e-mail: offi ce@ceestahc.org 
NIP: 676-22-46-760 • nr konta: 97 1240 4689 1111 0000 5142 0745

Komitet Naukowy

Magdalena Władysiuk
Alicia Granados Navarrete
Maria Libura
Mitchell Sugarman
Brian Godman

Komitet Organizacyjny

Magdalena Władysiuk
Maciej Dziadyk
Joanna Łapa
Tomasz Jan Prycel
Izabela Kukla
Piotr Miazga

Central and Eastern European Society 
of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)
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Liczba wystąpień oraz czasy ich trwania mogą 
ulec zmanie. Nie gwarantujemy zakończenia 
wykładów w podanych obecnie godzinach.

Uwaga!

Poniedziałek, 12 grudnia 2016 / Monday, December 12th, 2016
9:30 – 15:50

Numer i tytuł sesji, temat wykładu / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 1 / Session 1
Mapa drogowa procesu refundacji i taryfi kacji 
świadczeń zdrowotnych
A roadmap for the process of reimbursement 
and tariffi ng of health benefi ts

Wstęp wolny! / Fee free session!

Czas trwania / Duration:
9.30  - 11.40

Wykład otwierający Sympozjum: Współpraca w Ocenie 
Technologii Medycznych – implikacje krajowe i regionalne 
/ Opening lecture: HTA Collaboration in Europe – national 
and regional implications

Wim Goettsch 20 min.

Taryfi kacja świadczeń
Tariff-setting for healthcare services

Gabriela Ofi erska-
-Sujkowska 

15 min.

Koszyk świadczeń gwarantowanych jako narzędzie opty-
malizacji zabezpieczenia zdrowotnego / The guaranteed 
service package as a tool for optimising health security

Dominik Dziurda 15 min.

Ocena technologii medycznych
Health Technology Assessment

Wojciech 
Wysoczański

15 min.

Wymagania dotyczące oceny technologii medycznych dla 
wyrobów medycznych / HTA requirements for medical 
devices under new reimbursement law

Kamila Malinowska 20 min.

Zmiany w refundacji leków. Co nas czeka w przyszłym 
roku? / Changes in pharmaceutical reimbursement. 
What to expect next year?

Ewa Warmińska 20 min.

Rejestry jakości opieki - co może skorzystać na nich 
koszyk? / Healthcare quality registers – how can the 
guaranteed services package benefi t from them?

Rafał Niżankowski 15 min.

Przerwa kawowa / Coffee-break 10 min.

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society
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Poniedziałek, 12 grudnia 2016 / Monday, December 12th, 2016
9:30 – 15:50

Numer i tytuł sesji, temat wykładu / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 2 / Session 2
CEE forum: Value-based decision making in CEE 
countries
Moderator: Brian Godman

Czas trwania / Duration:
11.50  - 15.50*

Podejmowanie decyzji w oparciu o wartość w krajach 
europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europy 
Środkowo-Wschodniej / Value-based decision making 
among European countries with a special focus on CEE 
countries

Brian Godman 30 min.

Refundacja leków w Polsce – 5 lat doświadczeń
Drug – 5 years of experience under reimbursement law

Magdalena
Władysiuk,
Stefan Bogusławski

30 min.

Przegląd systemu wyceny i refundacji na Węgrzech
Overview of the Hungarian pricing and reimbursement 
system

Dávid Dankó 20 min.

System refundacyjny na Słowacji
System of reimbursement in Slovakia

Mária Pšenková 20 min.

Lunch 60 min.

Wartość innowacji w podejmowaniu decyzji 
The value of innovation in decision making

Tanja Novakovic 20 min.

Ocena Technologii Medycznych oraz system refundacyjny 
w Rumunii - stan obecny i przyszłe perspektywy  / Health 
Technology Assessment and drug reimbursement policy 
in Romania – present and perspectives

Ileana Mardare 20 min.

Market Access w Czechach – 9 lat doświadczeń z dojrza-
łym, transparentnym i przewidywalnym systemem wyce-
ny i refundacji, który przynosi równowagę i stabilność / 
Market Access in Czech Republic – 9 years of experience 
with matured, transparent and predictable system of 
pricing and reimbursement which brings sustainability 
and stability

Jaroslav Duba 20 min.

* w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included
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Wtorek, 13 grudnia 2016 / Tuesday, December 13th, 2016
9:30 – 15:25

Numer i tytuł sesji, temat wykładu / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 3 / Session 3
Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń 
gwarantowanych / Tools for managing the guaran-
teed benefi ts package
Moderator: Magdalena Władysiuk

Czas trwania / Duration:
9.30  - 10.50

Value-based pricing, tj. wycena oparta na wartości leków 
i wyrobów medycznych na poziomie krajowym – do-
świadczenia ze Szwecji, w tym ewolucja zasad etycznych 
i negatywne reakcje / Value-based pricing for drugs and 
medtech at the national level – experiences from Sweden, 
including evolutions of ethical principles and backlash

Mikael Hoffmann 20 min.

Wycena świadczeń medycznych w opiece koordynowanej 
na przykładzie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży 
/ Pricing for coordinated medical care in example of coor-
dinated care for pregnant woman

Wojciech Zawalski 20 min.

Reumatologia – Mapy Potrzeb Zdrowotnych i koordynacja 
opieki / Reumatology – Health Need Maps and health 
coordination

Brygida 
Kwiatkowska

15 min.

Czy narzędzia horizon scaning mogą być użyteczne 
w procesie refundacji? / Are horizon scanning tools useful 
in reimbursement process?

Anna Kordecka 15 min.

Przerwa kawowa / Coffee-break 10 min.

Sesja 4 / Session 4
Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
Medical devices: prices, benefi ts, tariffs
Moderator: Mitch Sugarman  22

Czas trwania / Duration:
11.00 - 12.10*

Czy fundusze europejskie poprawiły wydajność systemów 
opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej?
Will EU funds improve effi ciency of healthcare systems 
in CEE Region?

Katarzyna Kolasa 20 min.

Horizon Scanning dla innowacyjnych technologii 
nielekowych / Horizin Sanning for innovative non-drug 
technologies

Paulina Rolska 20 min.

Wyroby medyczne w Niemczech – refundacja i innowacja
Medical devices in Germany – coverage and innovation

Wolfgang Frisch 20 min.

Lunch 60 min.

of Technology Assessment in Health Care
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Liczba wystąpień oraz czasy ich trwania mogą 
ulec zmanie. Nie gwarantujemy zakończenia 
wykładów w podanych obecnie godzinach.

Uwaga!

Wtorek, 13 grudnia 2016 / Tuesday, December 13th, 2016
9:30 – 15:25

Numer i tytuł sesji, temat wykładu / Session, lecture topic Prelegent / Speaker

Sesja 5 / Session 5
Better access to services of rare diseases
Moderator: Maria Libura

Czas trwania / Duration:
13.10  - 15.25*

Metodologiczne wyzwania i rozwiązania w ocenie chorób 
rzadkich
Methodological challenges and alternatives to assess 
Rare Diseases Treatments

Alicia 
Granados Navarrete

20 min.

Dostępność do terapii wybranych chorób ultrarzadkich 
w aspekcie „centralnego” koordynowania ich terapii
The availability of treatmentfor selected ultrarare dise-
ases in the aspect of central coordination of therapy

Mieczysław Walczak 20 min.

Wpływ HTA na opiekę zdrowotną oczami pacjentów 
i ich rodzin
Patient and family perceptions on the contribution 
of HTA to health care

Alastair Kent 20 min.

ERNs – Europejskie Sieci Referencyjne 
– jako przykład podejścia do chorób rzadkich
European reference networks (ERNs) 
– an example of approach to rare diseases

Piotr Czauderna 20 min.

Dorośli pacjenci z chorobą rzadką 
– pilne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
Adult patients suffering from rare diseases 
– an urgent challenge for the healthcare system

Maria Libura 20 min.

Decyzje wielokryteriowe płatnika w dziedzinie chorób 
rzadkich w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Multi-criteria decision payer preferences for rare diseases 
in Central East Europe countries

Vladimir Zah 20 min.

* w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included
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Sesja 2 / Session 2
CEE Forum:
Value-based decision making in CEE countries
W związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi polityki lekowej w krajach 
Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) podczas XI edycji Sympozjum 
planujemy wprowadzić jako stały punkt coroczne spotkanie 
ekspertów Evidence-Based Health Care z regionu.

Cykliczna dyskusja w zakresie ustalania cen leków oraz podejmowania 
decyzji refundacyjnych w krajach regionu CEE pozwoli na podzielenie się 
doświadczeniem wynikającym z wprowadzenia poszczególnych zmian, 
a także zapoznanie się z istniejącymi dobrymi praktykami stosowanymi 
w poszczególnych krajach europejskich. Forum spotkań, jakim jest 
Sympozjum EBHC, posłuży jako platforma wymiany doświadczeń, 
doskonalenia i twórczego adaptowania najlepszych rozwiązań, które 
sprawdziły się w praktycznym zastosowaniu w innych krajach.

Do dyskusji zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się Oceną Technologii 
Medycznych w krajach takich jak: Szwecja, Węgry, Słowacja, Polska, 
Czechy, Serbia oraz Rumunia.

• Sesję poprowadzi Brian Godman - ekspert współpracujący 
z WHO, administracją rządową oraz fi rmami ubezpieczeniowymi 
w celu maksymalizowania korzyści płynących z wykorzystywania 
ograniczonych zasobów. Jego wystąpienie dotyczyć będzie 
podejmowania decyzji refundacyjnych w oparciu o wartość produktów 
w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

• Dávid Dankó – parter w węgierskiej fi rmie badawczo-doradczej 
zajmującej się poradnictwem w zakresie polityki lekowej oraz analizą 
rynku urządzeń medycznych w regionie CEE. Wygłosi prezentację na 
temat zasad zrównoważonego rozwoju w systemach refudacyjnych 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Preliminary programme / wersja 21 / 6 grudnia 2016
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• Maria Psenkova zaprezentuje system refundacyjny Słowacji. 
Przekaże też swoje doświadczenia z wieloletniej pracy w zarządzaniu 
fi rmami farmaceutycznymi.

• Jaroslav Duba przekaże doświadczenia z 9 lat wprowadzania 
w Czechach przejrzystego systemu ustalania cen i refundacji oraz 
swoje refl eksje dotyczące trwałości i stabilności dostępu do rynku 
z perspektywy wprowadzonych zmian.

• Tanja Novakovic – specjalista z zakresu Oceny Technologii 
Medycznych, prezes sekcji farmakoekonomiki w Pharmaceutical 
Association of Serbia opowie o wartości innowacji w podejmowaniu 
decyzji.

• Ileana Mardare przedstawi obecne oraz planowane w niedalekiej 
przyszłości rozwiązania stosowane w Rumunii w celu oceny 
technologii medycznych oraz podejmowania decyzji refundacyjnych.

• Magdalena Władysiuk – prezes CEESTAHC, opowie o polskich 
doświadczeniach.

Wystąpienia wszystkich prelegentów zostaną podsumowane dyskusją 
zamykającą pierwszy dzień Sympozjum.

2016
December 12th-13th, Kraków, Poland
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Sesja 5 / Session 5
Better access to services of rare diseases
W tegorocznej edycji Sympozjum szczególną uwagę poświęcamy 
chorobom rzadkim. 

Choroby rzadkie to wg przyjętej w Unii Europejskie defi nicji ciężkie, 
często zagrażające życiu schorzenia, występujące 
nie częściej niż u 5 osób na 10 tys. mieszkańców.

Obecnie znanych jest już około 8000 chorób rzadkich. Ich liczba 
stale rośnie, bo postęp w genetyce pozwala dziś zrozumieć mechanizmy 
chorób, które wcześniej pozostawały niewyjaśnione. Ponad 80% chorób 
rzadkich ma podłoże genetyczne, a 50% nowych diagnoz dotyczy dzieci. 
Wielu pacjentów cierpi jednocześnie na schorzenia współwystępujące, 
co dodatkowo utrudnia diagnostykę i leczenie.

Według szacunków Komisji Europejskiej choroby rzadkie dotykają 
6-8% populacji. Czyli w Polsce mogą żyć nawet 2-3 miliony osób 
dotkniętych chorobą rzadką, co prowadzi do wniosku, że choroby 
rzadkie stają się w pewnym sensie powszechne. Zebrane razem stanowią 
poważny problem społeczny oraz ogromne wyzwanie dla systemu 
ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Tylko kilka chorób z grupy 
rzadkich zostało w Polsce objętych wielospecjalistycznymi programami 
leczenia, m.in. hemofi lia i mukowiscydoza. 

Choroby rzadkie nie budzą takiego zainteresowania w 
środowiskach medycznych i naukowych, co choroby powszechne, bo 
nawet zainteresowani nimi lekarze mogą nigdy nie trafi ć na przypadek 
ich wystąpienia. Wiedza na temat większości tych chorób jest ciągle 
niewielka i rozproszona po wąsko specjalizowanych ośrodkach. 
Ograniczona wiedza i słaba dostępność specjalistów w zakresie 
poszczególnych chorób rzadkich powoduje, że pacjenci doświadczają 
szczególnych trudności w dostępie do diagnostyki i leczenia - samo 
rozpoznanie trwa niekiedy latami. Dlatego konieczne są działania, które 
sprawią, że pacjenci cierpiący na te schorzenia nie będą już narażani 
na trudności w dostępie do opieki medycznej. 
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Podczas sesji wieńczącej wydarzenie, zaproszeni eksperci postarają się 
odpowiedzieć na pytania: jak obecnie wygląda dostęp do technologii 
medycznych stosowanych w chorobach rzadkich, jakie działania powinny 
zostać podjęte, aby umożliwić chorym sposobność do korzystania 
z podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, jakie wyzwania 
związane ze specyfi ką tej grupy chorób stoją przed badaczami oraz 
przedstawicielami władz.

Do dyskusji zaproszeni zostali polscy oraz zagraniczni eksperci:

• Alastair Kent – prezes Genetic Alliance UK – organizacji wspierającej 
pacjentów z chorobami genetycznymi oraz ich rodziny.

• prof. Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy, były prezes Polskiego 
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz Międzynarodowej Grupy 
ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u dzieci (SIOPEL). Obecnie 
członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przy Prezydencie RP.

• dr Alicia Granados Navarrete – Dyrektor Generalny wydziału 
Oceny Technologii Medycznych w fi rmie Sanofi  Genzyme, wykładowca 
Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie.

• prof. Mieczysław Walczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie 
endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, 
Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii 
Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

• dr Maria Libura – Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych 
nad Chorobami Rzadkimi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 
wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni 
Łazarskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
z zespołem Pradera-Willego, ekspert Centrum Analiz Klubu 
Jagiellońskiego ds. zdrowia.

Do udziału w sesji zaproszone zostały również organizacje pacjenckie, 
dzięki czemu dyskusja ma szansę poruszyć wszystkie aspekty i problemy 
związane z dostępnością diagnostyki i leczenia chorób rzadkich.

Swój udział potwierdziły m.in. nastepujące organizacje:

• Alba-Julia. Stowarzyszenie pacjentów z chorobą Recklinghausena 
i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz

• Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby 
Rzadkie „Ars Vivendi”

• Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
• Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół
• Fundacji SMA
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Zapraszamy na kolację z ekspertami do

Pałacu pod Baranami
Temat spotkania: różne profesje
Czas: poniedziałek, 12 grudnia 2016, o godz. 19.30
Adres: Kraków,  Rynek Główny 27 

Pałac pod Baranami to jedna z najokazalszych krakowskich kamienic, 
usytuowana w samym sercu miasta, przy Rynku Głównym.

Niegdyś najznakomitszy salon Krakowa, tętniący życiem ośrodek 
kulturalny, dzisiaj na nowo ma zaszczyt zapraszać znakomitych gości. 
Pałac pod Baranami oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie organizacji 
wszelkiego typu uroczystości oraz imprez. To tutaj wśród niepowtarzalnej 
atmosfery renesansowych wnętrz, bogata historia splata się z codziennym 
stylem życia współczesnych mieszkańców Krakowa. 



W
ar

u
n

ki
 u

d
zi

a
łu

Preliminary programme / wersja 21 / 6 grudnia 2016
www.ceestahc.org

11th International EBHC Symposium
Interactions between HTA, coverage & regulatory processes

Tabela cen

Ceny netto
VAT 23%

Uczestnicy reprezentujący Studenci 
i 

doktoranci instytucje 
publiczne

fi rmy i osoby 
prywatne

rejestracja do 10 listopada 2016

1 dzień 500,00 zł 1 500,00 zł 250,00 zł

2 dni 700,00 zł 1 900,00 zł 400,00 zł

1 dzień + kolacja z ekspertami* 650,00 zł 1 680,00 zł 430,00 zł

2 dni + kolacja z ekspertami* 850,00 zł 2 080,00 zł 580,00 zł

rejestracja do 28 listopada 2016

1 dzień 650,00 zł 1 900,00 zł 300,00 zł

2 dni 850,00 zł 2 200,00 zł 500,00 zł

1 dzień + kolacja z ekspertami* 830,00 zł 2 100,00 zł 480,00 zł

2 dni + kolacja z ekspertami* 1 030,00 zł 2 400,00 zł 680,00 zł

rejestracja po 28 listopada 2016 oraz w trakcie Sympozjum

1 dzień 750,00 zł 2 000,00 zł 300,00 zł

2 dni 950,00 zł 2 400,00 zł 500,00 zł

1 dzień + kolacja z ekspertami* 1 000,00 zł 2 250,00 zł 550,00 zł

2 dni + kolacja z ekspertami* 1 200,00 zł 2 650,00 zł 750,00 zł

* Nie przyjmujemy rejestracji na samą kolację z ekspertami.
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Warunki uczestnictwa
1. Warianty uczestnictwa w Sympozjum:

• 1 dzień

• 1 dzień + kolacja z ekspertami

• 2 dni

• 2 dni + kolacja z ekspertami*

• tylko pierwsza sesja 12 grudnia 2016 (wstęp wolny)

* Nie przyjmujemy rejestracji na samą kolację z ekspertami.

Uwaga! Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona.
Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia możliwe tylko na udział w sesjach.

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby zależny jest od terminu zgłoszenia 
oraz charakteru uczestnictwa (szczegóły w Tabeli cen).
Liczba miejsc ograniczona.

3. Warunki uzyskiwania zniżek:
• przedstawiciele instytucji publicznych: na żądanie okazanie 

zaświadczenia

• studenci i doktoranci: na podstawie listu referencyjnego 
z uczelni z ofi cjalnymi pieczęciami

4. W cenę wliczone są: uczestnictwo w sesjach naukowych, materiały 
szkoleniowe, lunch 

5. Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

6.  Wpłaty należy dokonać do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Sympozjum) na 
konto bankowe:
Bank PKO S.A O/Kraków, ul. Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
Swift code: PKOPPLPW
Tytuł wpłaty: „Sympozjum EBHC 2016” + nr faktury proforma 

7. Rezygnacja – w przypadku rezygnacji z udziału do 5 grudnia 2016 koszty 
rezygnacji wynoszą 600 zł – po tym terminie koszty rezygnacji są równe 
pełnej opłacie za udział. 

8. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
Sympozjum.

Systemu Zamówień
Elektronicznych

drukowanego formularza
zgłoszeniowego

http://ceestahc.org/pliki/symp2016/zgloszenie.pdf
http://esf.ceestahc.org/91


S
p

o
n

so
rz

y

Preliminary programme / wersja 21 / 6 grudnia 2016
www.ceestahc.org

11th International EBHC Symposium
Interactions between HTA, coverage & regulatory processes

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society



S
p

o
n

so
rz

y

2016
December 12th-13th, Kraków, Poland

Preliminary programme / wersja 21 / 6 grudnia 2016
www.ceestahc.org

11th International EBHC Symposium
Interactions between HTA, coverage & regulatory processes

N
A

V
IG

A
R

E
  

N
E

C
E

S S E   E
S T,   V I V E R E   N ON

  E
S

T
  N

E
C

E
S

S
E

HTA A u d i t



P
at

ro
n

i i
 o

rg
an

iz
ac

je
 p

oz
ar

zą
d

ow
e

Preliminary programme / wersja 21 / 6 grudnia 2016
www.ceestahc.org

11th International EBHC Symposium
Interactions between HTA, coverage & regulatory processes

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society


