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Drodzy Przyjaciele,

także istotny czynnik warunkujących zdrowie. Udział w badaniach
przesiewowych, podjęcie wysiłku związanego ze zmianą stylu życia,
przestrzeganie zaleceń - wszystkie te działania wymagają nie tylko
wiedzy, ale i szczególnej wiary. Wiary w to, że system oferujący

w imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszam na
17. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt.

Trust in Health Care

określone interwencje pomoże w przypadku wykrycia choroby,
wesprze w wypadku trudności w drodze do zdrowszego życia,
zapewni dostępność zalecanych leków i zabiegów.

które odbędzie się w Krakowie w dniach 10-11 października
2022. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną Sympozjum
odbędzie się w formule hybrydowej: z możliwością udziału
osobistego i z transmisją online na portalu live.ceestahc.org

Nasze ubiegłoroczne sympozjum poświęcone było lekcjom
z pandemii. Kapitalne znaczenie zaufania dla sprawności systemów
ochrony zdrowia jest chyba najważniejszą z nich. Program
tegorocznego Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu
2 dni w ramach następujących bloków tematycznych:

Zaufanie jest jednym z fundamentów opieki medycznej. Pandemia
Covid 19 w sposób spektakularny przypomniała o tej podstawowej
prawdzie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.
Wedle ostatnich analiz, wprowadzone w rekordowym tempie
szczepienia przeciw nowemu koronawirusowi uratowały nawet
20 milionów osób przed śmiercią. Dlaczego zatem w krajach
wysokorozwiniętych, w których obywatelom zapewniono dostęp
do kolejnych, nieodpłatnych dawek, z możliwości tej nie skorzystali
wszyscy uprawnieni? Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim
w zerwanych łańcuchach zaufania, które w niektórych państwach
okazały się słabsze, niż łańcuchy dostaw.

Nic zatem dziwnego, że szerzący dezinformację w obszarze zdrowia
uderzają przede wszystkim w zaufanie do lekarzy i zawodów
medycznych, za kolejny cel obierając świat nauki oraz instytucje
odpowiedzialne za kształt opieki medycznej. Cios zadany zaufaniu ma
dalszy zasięg, niż decyzje o szczepieniu. Zaufanie stanowi bowiem
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1. Sesja otwierająca
2. Zaufanie do polityki lekowej a skuteczne leczenie

– sine qua non conditione confido est
3. Innowacje w opiece zdrowotnej
4. Cyfrowe systemy opieki zdrowotnej skoncentrowane na

pacjencie
5. Ochrona zdrowia a budowanie zaufania – Walka o umysły
6. Akademia Samorządowca
7. Upodmiotowienie czy nowy paternalizm?

Liczę na Wasz udział i burzliwe dyskusje. Tematów, problemów
i wyzwań życie dostarczyło nam ostatnio aż nadto...

Zapraszamy na Sympozjum

Znaczenie zaufania nie ogranicza się do sytuacji kryzysowych
i chorób zakaźnych. Pacjent, podejmując leczenie, za każdym
razem zupełnie dosłownie powierza siebie w ręce innych, zwykle
obcych sobie osób. To doniosła decyzja, która zależy od przekonania
o kompetencjach podejmujących leczenie specjalistów, ale także –
co równie istotne – od ufności, że działają oni w najlepszej wierze,
a cały system skonfigurowany jest tak, by pomóc pacjentowi
odzyskać lub zachować zdrowie i ulżyć w cierpieniu.

2022

October 10-11 | ONLINE

Zapraszam

Magdalena Władysiuk
Prezes CEESTAHC
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Poniedziałek, 10 października 2022
9.00–16.40
Numer i tytuł sesji, temat wykładu

Sesja 1. Otwarcie Sympozjum
Moderator: Tomasz Jan Prycel
Rozpoczęcie Sympozjum

Poniedziałek, 10 października 2022
9.00–16.40

Zaproszeni prelegenci

Numer i tytuł sesji, temat wykładu

* udział niepotwierdzony

Sesja 3. Innowacje w opiece zdrowotnej
Moderator: Magdalena Władysiuk

Czas trwania
9.00 –10.00
1 godz.
Magdalena Władysiuk,
Tomasz Jan Prycel

Wykład otwierający

5 min.

55 min.

Przerwa

10.00–10.30
30 min.

Sesja 2. Zaufanie do polityki lekowej
a skuteczne leczenie
- sine qua non conditione confido est
Moderator: Krzysztof Łanda

Czas trwania
10.30 –12.10
1 godz. 40 min.

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

Czas trwania
12.40 –14.20
1 godz. 40 min.

Integracja zapewniania i poprawy jakości dzięki
wytycznym – nowe podejście

Miranda Langendam

Ocena innowacji w systemach opieki zdrowotnej
– leki a wyroby medyczne

Magdalena Władysiuk

Wartość dodana i interpretacyjna systemów monitorowania glikemii

Monika Małowicka

Zmienne otoczenie regulacyjne oraz rozwój terapii
cyfrowych: perspektywa USA

Zachary Zalewski

Dyskusja

25 min.

15 min.
20 min.
20 min.
20 min.

Przerwa

14.20–14.40
20 min.

HTA jako podstawowe narzędzie budowania zaufania do polityki lekowej w Środkowej Azji - rosnące
znaczenie

Alima Almadiyeva

Nowe ramy polityki lekowej opartej na zaufaniu w
Azerbejdżanie

Nabil Seyidov

15 min.

Sesja 4. Cyfrowe systemy opieki zdrowotnej
skoncentrowane na pacjencie
Moderator: Magdalena Władysiuk

Rola HTA w budowaniu zaufania do decyzji refundacyjnych

Rabia Kahveci

25 min.

Wspólnice danych - wyzwania przed polskim systemem opieki zdrowotnej

Jan Zygmuntowski

20 min.

Zaufanie w polityce lekowej - medycyna oparta na
dowodach czy autorytetach?

Krzysztof Łanda

20 min.

Explainable AI w wyrobach medycznych
– MDR, IVDR, AI Act

Michał Chodorek

20 min.

25 min.

Standaryzacja i koordynacja w opiece
onkologicznej

Adam Maciejczyk

20 min.

Cyfryzacja a poprawa jakości w opiece
reumatologicznej

Brygida Kwiatkowska

20 min.

Przerwa

12.10–12.40
30 min.
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poniedziałek, 10 października 2022

Dyskusja

15 min.

Czas trwania
14.40 –16.40
2 godz.

Dyskusja

40 min.
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Wtorek, 11 października 2022
9.00–16.10
Numer i tytuł sesji, temat wykładu

Sesja 5. Ochrona zdrowia a budowanie zaufania – Walka o umysły
Moderator: Brian Godman

October 10-11 | ONLINE

Wtorek, 11 października 2022
9.00–16.10

Zaproszeni prelegenci

Numer i tytuł sesji, temat wykładu

* udział niepotwierdzony

Sesja 7. Upodmiotowienie czy nowy
paternalizm?
Moderator: Maria Libura

Czas trwania
9.00 –11.00
2 godz.

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

Czas trwania
14.00 –16.10
2 godz. 10 min.

Wprowadzenie

Brian Godman

10 min.

Upodmiotowienie czy nowy paternalizm?

Maria Libura

20 min.

Dezinformacja – co o niej wiemy oraz jak radzić
sobie w dobie infodemii

Mark Parker

10 min.

Komunikacja i wartości w opiece zdrowotnej

Elizabeth A. Rider

30 min.

Dezinformacja na temat trójskładnikowej szczepionki (MMR) w Wielkie Brytanii oraz jej wpływ

Stephen Campbell

20 min.

Jak odpowiedzieć na nierówności w HTA

Kathrin Cresswell

25 min.

Wpływ rodziców na wyszczepialność przeciw HPV
oraz niezdecydowanie w zakresie szczepień w Kenii

Sylvia Atisa Opanga

Wpływ mediów społecznościowych na stosowanie
hydroksychlorochiny oraz iwermektyny w RPA

Natalie Schellack

Dyskusja

35 min.

20 min.
20 min.
40 min.

11.00–11.30
30 min.

Innowacyjne technologie wspierające cele zdrowia
publicznego

Czas trwania
11.30 –13.30
2 godz.
Ewa Kawiak-Jawor

Ustawa o zdrowiu publicznym 3.0

Ocena przez samorządy wyzwań w realizacji zadań
w zakresie profilaktyki

15 min.
20 min.

Marek Wójcik

15 min.

Magdalena Władysiuk

15 min.

Dyskusja: Tadeusz Jędrzejczyk, Roman Kolek, Maria Piętak-Frączek
13.30–14.00
30 min.
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55 min.
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wtorek, 11 października 2022

Sesja 6. Akademia Samorządowca
Moderator: Tomasz Jan Prycel

wtorek, 11 października 2022

Przerwa

Przerwa

Dyskusja i zakończenie Sympozjum
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Udział online

2022
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Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne.
2. Bezpłatny udział online w Sympozjum obejmuje:

• udział online

w sesjach

• możliwość zadawania

•

udział online w sesjach

•

dostęp do materiałów konferencyjnych online

•

możliwość zadawania pytań na chacie tekstowym

•

możliwość czatowania z innymi uczestnikami

•

dostęp do nagrań sesji

3. Bezpłatny udział osobisty w Sympozjum obejmuje:

pytań na czacie
• możliwość czatowania

z innymi uczestnikami

•

wszystkie elementy udziału online

•

dostęp do stref:

• dostęp do nagrań sesji

– Ty decydujesz kiedy oglądasz

Udział osobisty
• dostęp do stref organizacyjnych Sympozjum

STUDIO – możliwość zwiedzanie z przewodnikiem
naszego studia telewizyjnego

•

możliwość spotkań osobistych z prelegentami w czasie
przerw w strefie KINO i strefie KAWA

•

możliwość zamówienia lunchu do stolików w strefie KINO
(na koszt własny)

portalu:

foyer i korytarz

live.ceestahc.org

6. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące użytkowania portalu

2
1+

streamingowego reguluje osobny regulamin portalu - dostępny
na portalu: live.ceestahc.org.

st
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Preliminary Programme / wersja 12 / 27 września 2022

s y m p oz ju m . c e e s ta hc .o rg

7.

ST

fa

U

2

D

IO

Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące udziału online w
Sympozjum EBHC reguluje osobny regulamin Sympozjum EBHC
- dostępny na portalu live.ceestahc.org.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy

z jakością transmisji wynikające z szybkości łącz Uczestników.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Sympozjum.
Preliminary Programme / wersja 12 / 27 września 2022

sympozj um.ceesta hc.or g

Warunki uczestnictwa
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5. Rejestracji będzie można dokonać za pomocą dedykowanego

Warunki uczestnictwa

s

tre
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KAWA – całodzienne przerwy kawowe w foyer
z widokiem na Wawel

Uwaga! W strefie KINO oglądamy wystąpienia bez tłumaczeń.
W razie potrzeby można podpiąć słuchawki do swojego laptopa
i korzystać z tłumaczenia z portalu.

strefa KAWA

fa

KINO – wspólne oglądanie transmisji na telebimie

◊

4. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne streamingu.

(opis na stronie obok)

NO

◊

organizacja przestrzeni sympozjum
10-11 PAŹDZIERNIKA 2022
KRAKÓW, PARK INN, UL. MONTE CASSINO 2

Widok na Wawel

NO
STREFA KI
możesz włączyć laptop
i słuchać tłumaczenia
na słuchawkach

STREFA KAWA

streaming „floor”
(bez tłumaczenia)

u wa

STREFA

a ko
ga n

ka b
oz
ry t k

lam

STUDIO

i

Uwaga na korytko
z kablami!

Przez głośniki STREFY KINO będzie puszczany streaming bez
tłumaczenia (tzw. „floor”). Żeby usłyszeć tłumaczenie możesz
podpiąć słuchawki do laptopa i zalogować się do portalu.

k.
dy
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a
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jd

STREFA STUDIO

W tej sali pracuje studio
telewizyjne i wysyła transmisję online. W związku z
tym nie można wchodzić do
tej strefy w czasie nadawania. Ale postaramy się
zorganizować wycieczkę
z przewodnikiem po studio
na którejś z przerw.

ry

STREFA KINO

Tutaj będziesz mógł oglądać relację online
na dużym ekranie, siedząc w rzędach krzeseł lub przy stolikach. Do tych stolików będziesz mógł przynieść sobie kawę i ciastka,
a w czasie przerwy zamówić lunch (na koszt
własny). Kelnerzy mają teminale płatnicze.

pl

STREFA KAWA

W przepięknym foyer
z widokiem na Wawel
możesz napić się kawy
i swobodnie porozmawiać z innymi gośćmi
i prelegentami.

Więcej na stronie:
SYMPOZJUM.CEESTAHC.ORG
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