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Idea szkolenia modułowego EBM-P + mini-BIM

Zainspirowani głosami absolwentów naszych szkoleń, postanowiliśmy stworzyć okazję do natychmiastowego 
skonfrontowania wiedzy wyniesionej z kursu EBM z praktyką wyszukiwania w bazach informacji medycznej. 
Zapraszamy na szkolenie modułowe, które składa się z dwóch kursów:

1. Podstawowy kurs Evidence-Based Medicine (EBM-P), który stanowi pierwszy krok w kierunku korzysta-
nia oraz opracowywania wytycznych i standardów postępowania, receptariuszy, przeglądów systema-
tycznych, raportów HTA. Przeznaczony jest dla osób bez jakiejkolwiek wiedzy z zakresu EBM.
Czas trwania: 2 dni | ponad 13 godz. zajęć

2. Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej (mini-BIM), który pozwala absolwentom szkoleń z 
zakresu EBM i HTA przećwiczyć wyszukiwanie właściwych danych w ogromnych zasobach internetu. Od 
pełnego kursu BIM różni się koncentracją na praktycznej umiejętności korzystania z elektronicznych baz 
informacji i formułowaniu zapytań klinicznych.
Czas trwania: 1 dzień | 6 godz. zajęć (w tym tylko 30 min. teorii)

W sumie przez 3 dni szkolenia można nabyć kompletną wiedzę z podstaw EBM, a następnie od razu przećwi-
czyć ją na ogromnych zasobach baz informacji medycznej. I to wszystko na świeżo, bez czekania na kolejne 
szkolenie i ryzyka, że wiedza zdąży się ulotnić zanim zostanie wykorzystana w praktyce.

Dla osób, które nie mogą poświęcić 3 dni na szkolenie oferujemy możliwość zapisania się na jeden z wybra-
nych modułów: EBM-P lub mini-BIM.

Korzystna oferta

Regularna cena szkolenia EBM-P  = 1700 zł ne  o  dla instytucji publicznych =   800 zł ne  o

Regularna cena szkolenia mini-BIM  = 1000 zł ne  o  dla instytucji publicznych =   400 zł ne  o

Suma  = 2700 zł ne  o  dla instytucji publicznych = 1200 zł ne  o

Cena szkolenia modułowego EBM-P + mini-BIM = 2200 zł ne  o (dla instytucji publicznych = 900 zł ne  o)

Zgłoszenie

Zgłoszenia można dokonać do 13 maja 2019 na kilka sposobów:

• wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych

• przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr faks 12 396 38 39 – taki sam formularz 
znajduje się na stronie 5

• przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia:

 ◦ imię i nazwisko

 ◦ nazwa i adres reprezentowanej fi rmy lub instytucji

 ◦ telefon kontaktowy

 ◦ adres e-mail

 na adres mailowy: sekretariat@ceestahc.org
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Agenda modułu EBM (2 dni)

Moduł 1: Kurs podstawowy EBM (EBM-P)

Dzień 1 | wtorek, 21 maja 2019 | godz. 9.50 - 18.00

Nr Temat Zajęcia Prowadzący Czas

1 Wprowadzenie. Defi nicja EBM i EBHC.
Rola EBM w systemie ochrony zdrowia.
Dostępność danych refundacyjnych w domenie publicznej

wykład Monika Małowicka
Jakub Rutkowski

45 min.

2 Modele i rodzaje badań w medycynie. 
Wiarygodność pierwotnych badań klinicznych

wykład Monika Małowicka 75 min.

Przerwa 11.50  10 min.

3.1 Analiza wiarygodności doniesień naukowych dt. terapii wykład Monika Małowicka 60 min.

Lunch 13.00 60 min.

3.2 Analiza wiarygodności doniesień naukowych dt. terapii ćwiczenia Monika Małowicka 90 min.

Przerwa 15.30  10 min.

4 Elementy biostatystyki. Interpretacja wyników badań 
na podstawie parametrów dychotomicznych oraz ciągłych

wykład 
+ ćwiczenia

Monika Małowicka 140 min.
(2h 20’)

Dzień 2 | środa, 22 maja 2019 | godz. 9.00 - 17.00

Nr Temat Zajęcia Prowadzący Czas

5 Przeglądy systematyczne
Meta-analiza a przegląd systematyczny

wykład Anita Stożek-Tutro 90 min.

Przerwa 10.30 10 min.

6 Meta-analiza badań. Warsztaty praktyczne 
z wykorzystaniem narzędzia OpenMeta[Analyst]

wykład 
+ ćwiczenia

Anita Stożek-Tutro 150 min.
(2h 30’)

Lunch 13.10 60 min.

7 Porównanie pośrednie – rodzaje i interpretacja wyników wykład 
+ ćwiczenia

Anita Stożek-Tutro 60 min.

Przerwa 15.10 10 min.

8 Miary trafności testu diagnostycznego i interpretacja 
wyników doniesień naukowych dotyczących diagnostyki 
oraz ocena wiarygodności doniesień

wykład 
+ ćwiczenia

Magdalena Monica 90 min.

Podsumowanie i ankieta oceniająca szkolenie 10 min.
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Monika Małowicka

Praktyk EBM. Od kilku lat związana z Działem Analiz Klinicznych fi rmy HTA 
Consul  ng. Współautorka licznych opracowań w dziedzinie HTA. Absolwentka 
biologii molekularnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz marke  ngu farmaceutycznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Kontakt: m.malowicka@hta.pl

Anita Stożek-Tutro

Specjalistka w zakresie EBM. Współautorka wielu opracowań z zakresu EBM 
(m.in. przeglądy systematyczne, analizy problemu decyzyjnego, raporty syste-
mowe). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kontakt: a.stozek@hta.pl

Magdalena Monica

Praktyk i współautorka opracowań z zakresu EBM. 
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kontakt: m.monica@hta.pl

Szkolenie prowadzą

Agenda modułu mini-BIM (1 dzień)

Moduł 2: Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej (mini-BIM)

Dzień 3 | czwartek, 23 maja 2019 | godz. 9.00 - 16.15

Nr Temat Zajęcia Prowadzący Czas

9 Wprowadzenie do baz informacji medycznej wykład Anita Stożek-Tutro 30 min.

10 Zasady korzystania z bazy Medline. 
Wyszukiwanie w bazie Medline.

wykład 
+ ćwiczenia

Anita Stożek-Tutro 120 min.

Przerwa 11.30  10 min.

11 Formułowanie zapytań klinicznych wykład + ćwiczenia Anita Stożek-Tutro 120 min.

Lunch 13.40 60 min.

12 Źródła opracowań wtórnych. Cochrane wykład + ćwiczenia Anita Stożek-Tutro 90 min.

Podsumowanie i ankieta oceniająca szkolenie 5 min.
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Informacje organizacyjne

• Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 17 (sala wykładowa na III p.)

• Czas szkolenia: 3 dni (przy wyborze pojedynczych modułów 1 lub 2 dni)

 ◦ wtorek, 21 maja 2019, godz. 9.50 - 18.00

 ◦ środa, 22 maja 2019, godz. 9.00 - 17.00

 ◦ czwartek, 23 maja 2019, godz. 9.00 - 16.15

• Zalecamy aby uczestnicy szkolenia mieli własne laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem:

 ◦ Microso   Excel

 ◦ OpenMeta Analyst - do pobrania: h  p://www.cebm.brown.edu/openmeta/download.html

• Istnieje możliwość zwolnienia opłat za szkolenia z podatku VAT. Na naszej stronie udostępniamy: 
Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawkipodatku VAT za usługę szkoleniową

Więcej informacji na stronie www.ceestahc.org w dziale Szkolenia.



Zgłaszam chęć skorzystania z oferty szkoleniowej Stowarzyszenia CEESTAHC w następującym zakresie:
(w celu wskazania wybranego szkolenia lub wariantu szkolenia wystarczy wpisać liczbę osób w pola w prawej kolumnie)

Szkolenie Pricing 2-3 kwietnia 2019 (2 dni)

Szkolenie HTA-P 16-17 kwietnia 2019 (2 dni)

Szkolenie modułowe: kurs podstawowy HTA + przyspieszony kurs BIM (Kraków)
Wybrany wariant szkolenia Data Liczba osób

Dwa moduły: kurs EBM-P + kurs mini-BIM 21-23 maja 2019 (3 dni)

Jeden moduł: kurs EBM-P 21-22 maja 2019 (2 dni)

Jeden moduł: kurs mini-BIM 23 maja 2019 (1 dzień) Proszę o wystawienie faktury VAT

W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia o byciu płatni-
kiem VAT, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 (Dz. U. 39/93 poz. 176)

Firma (pełna nazwa)

Adres

Kod pocztowy                                 Miejscowość

oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP (wpisać)

oraz upoważnia Stowarzyszenie CEESTAHC do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa 
oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających ze złożonego zamówienia.

Podpis i pieczątka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji programu szkolenia 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).

Osoba kontaktowa ze strony Zgłaszającego

Telefon 1 Telefon 2

Fax E-mail

Nazwiska uczestników

Zgłoszenie udziału w szkoleniach
Po otwarciu pliku PDF programem Acrobat pojawią się aktywne pola formularza.
Przy wypełnianiu ręcznym prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI 
Przesłać na e-mail sekretariat@ceestahc.org lub fax 12 396 38 39 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Koniec zapisów
Brak wolnych miejsc



Warunki udziału w szkoleniach
organizowanych przez Stowarzyszenie CEESTAHC (wersja 7 stycznia 2019)

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie:
• Pricing

 ◦ Cena regularna: 3000 zł ne  o (3690 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 800 zł ne  o (984 zł bru  o z VAT 23%)

• Kurs podstawowy EBM (EBM-P)
 ◦ Cena regularna: 1700 zł ne  o (2091 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 800 zł ne  o (984 zł bru  o z VAT 23%)

• Kurs zaawansowany EBM (EBM-Z)
 ◦ Cena regularna: 2800 zł ne  o (3444 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 800 zł ne  o (984 zł bru  o z VAT 23%)

• Kurs podstawowy HTA (HTA-P)
 ◦ Cena regularna: 2800 zł ne  o (3444 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 800 zł ne  o (984 zł bru  o z VAT 23%)

• Kurs zaawansowany HTA (HTA-Z)
 ◦ Cena regularna: 2800 zł ne  o (3444 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 800 zł ne  o (984 zł bru  o z VAT 23%)

• Bazy Informacji Medycznej (BIM)
 ◦ Cena regularna: 2000 zł ne  o (2460 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 600 zł ne  o (738 zł bru  o z VAT 23%)

• Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej (mini-BIM)
 ◦ Cena regularna: 1000 zł ne  o (1230 zł bru  o z VAT 23%)
 ◦ Cena dla instytucji publicznych: 400 zł ne  o (492 zł bru  o z VAT 23%)

Uwaga! Inne warunki cenowe (zniżki) obowiązują w przypadku ofert promocyjnych i szkoleń modułowych.
2. W cenę wliczone są:

• udział w zajęciach,
• materiały szkoleniowe,
• lunch i kawa.

3. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub za pośrednictwem Systemu Zamówień 
Elektronicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Terminarz kursów w formularzu 
zgłoszeniowym oraz na stronie internetowej.

4. Wpłaty należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto:
97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
Tytuł wpłaty: numer faktury lub faktury proforma
UWAGA! Prosimy o niedokonywanie wpłaty za szkolenia, do czasu otrzymania faktury. Dziękujemy!

5. W przypadku rezygnacji z udziału do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu pobieramy 30% kwoty. Po tym 
terminie koszty rezygnacji są równe pełnej opłacie za kurs (100%).

6. Kursy odbywają się w salach wykładowych w Krakowie. Lokalizacje podawane są w terminarzu.
7. Przy zgłoszeniach grupowych istnieje możliwość negocjacji cen oraz modyfi kacji programów kursów.
8. Zalecamy, aby osoby uczestniczące w kursie zaawansowanym dysponowały wiedzą z zakresu kursu podstawo-

wego. Jej brak może utrudnić pełne wykorzystanie umiejętności uzyskanych w trakcie kursu zaawansowanego.
9. Zgłoszenie za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych:

• Wypełnić zgłoszenie uczestnictwa w Systemie Zamówień Elektronicznych.
• Zostanie do Państwa przesłana e-mailem informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wybranych 

warunkach. W przypadku stosowania zniżek pracownik CEESTAHC może poprosić o przesłanie dokumen-
tów potwierdzających spełnianie warunków do zastosowania zniżki.

• Dokonać wpłaty.
• Potwierdzenie wpłaty oraz faktura zostaną przesłane do Państwa e-mailem. Możliwe jest też odebranie 

faktury w czasie szkolenia.
10. Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do:

• nieznacznych zmian programów kursów, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną,
• odwołania lub zmiany terminu kursu (bez pisemnego powiadamiania), gdy jest to uzasadnione brakiem 

wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub trudnościami organizacyjno-technicznymi.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia
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