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O kursie online zaawansowany HTA (HTA-Z)

Ofertę kursów online przygotowaliśmy zainspirowani głosami uczestników poprzednich edycji oraz partne-
rów, w większości korzystających stale z naszych szkoleń. Pragniemy, mimo obostrzeń sanitarnych i utrud-
nień wywołanych pandemią COVID-19, umożliwić Państwu zdobywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowa-
nia w świecie współczesnej medycyny.

Kurs online zaawansowany HTA (HTA-Z) skierowany jest do osób posiadających podstawową znajomość 
zasad HTA oraz EBM, które pragną pogłębić swoją wiedzę, uzyskać umiejętności posługiwania się wynikami 
analizy klinicznej, ekonomicznej oraz poznać podstawowe zasady projektowania wiarygodnych raportów 
HTA. Dla pełnego skorzystania z wiedzy zawartej w programie kursu rekomendujemy wcześniejszy udział w 
kursie online podstawowy HTA (HTA-P).

Uczestnicy szkolenia na przykładzie istniejącego raportu HTA krok po kroku nauczą się, jak określać PICOS 
dla raportu HTA, jak prawidłowo zaplanować metodykę, a następnie zinterpretować wyniki analizy klinicz-
nej. W ramach analizy ekonomicznej przeprowadzone zostanie modelowanie na podstawie wyników omó-
wionej wcześniej analizy klinicznej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak skonstruować poprawny model 
ekonomiczny, zasilić go danymi oraz zinterpretować uzyskane wyniki. W następnym kroku przeprowadzona 
zostanie analiza danych mająca na celu wyznaczenie liczebności populacji docelowej niezbędnej do przepro-
wadzenia analizy wpływu na budżet. Przedstawione zostanie także, jak określić rozpowszechnienie leków w 
populacji docelowej oraz oszacować wydatki płatnika w ramach tej analizy. Wynikiem szkolenia jest opra-
cowany przez uczestników skrócony raport HTA zgodny z metodyką EBM i HTA.

Większość zajęć prowadzona jest w postaci wykładów wraz z ćwiczeniami.

Cena

Kurs online zaawansowany HTA (HTA-Z) = 2400 zł ne  o

Cena dla instytucji publicznych =   700 zł ne  o

Zgłoszenie

Zgłoszenia można było dokonać do 10 maja 2021 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 4

• 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

Informacje organizacyjne

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

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

Koniec zapisów. Brak wolnych miejsc



CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków, tel. +48 12 357 76 34, fax +48 12 395 38 39, sekretariat@ceestahc.org

Kurs online zaawansowany Health Technology Assessment (HTA-Z)

Czas: 19-20 maja 2021 Strona: 2 

Szkolenie ONLINE

HTA-Z
Kurs zaawansowany HTA

oferta wersja 02 / 12 maja 2021

Agenda

Dzień 1 | środa, 19 maja 2021 | godz. 9.30 - 16.25

Nr Temat Zajęcia Prowadzący Start Czas

1 Wstęp Patrycja 
Niemczyk-Szechowska

9.30 10 min.

2 Zasady procesu defi niowania problemu decyzyjnego 
– wstęp

wykład Patrycja Niemczyk-
-Szechowska

9.40 40 min.

Przerwa 10.20 / 10 min.

3 Defi niowanie problemu decyzyjnego – określenie 
PICOS i zakresu analiz – studium przypadku

wykład 
+ ćwiczenia

Patrycja 
Niemczyk-Szechowska

10.30 100 min.
(1h 40’)

Długa przerwa 12.10 / 60 min.

4 Analiza kliniczna – przegląd systematyczny, rodzaje po-
równań pomiędzy interwencjami, podstawy statystyki

wykład Patrycja 
Niemczyk-Szechowska

13.10 55 min.

Przerwa 14.05 / 10 min.

5 Analiza kliniczna – studium przypadku wykład 
+ ćwiczenia

Patrycja 
Niemczyk-Szechowska

14.15 130 min.
(2h 10’)

Koniec zajęć: 16:25

Dzień 2 | czwartek, 20 maja 2021 | godz. 9.00 - 16.40

Nr Temat Zajęcia Prowadzący Start Czas

6 Analiza ekonomiczna – podstawowe defi nicje wykład Barbara Gad 9.00 30 min.

7 Analiza przeżycia wykład Barbara Gad 9.30 40 min.

Przerwa 10.10 / 10 min.

8 Analiza ekonomiczna – studium przypadku ćwiczenia Barbara Gad 10.20 170 min.
(2h 50’)

Długa przerwa 13.10 / 60 min.

9 Analiza wpływu na budżet – studium przypadku wykład 
+ ćwiczenia

Robert Plisko 14.10 140 min.
(2h 20’)

Podsumowanie i ankieta oceniająca szkolenie 16.30 10 min.

Koniec zajęć:  16:40

Koniec zapisów. Brak wolnych miejsc
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Szkolenie poprowadzą

Barbara Gad

Ekspert i praktyk w dziedzinie HTA i EBM z wieloletnim stażem. Pracuje jako kierow-
nik zespołu i menadżer projektów w dziale ekonomicznym w fi rmie HTA Consul  ng.

Patrycja Niemczyk-Szechowska

Specjalistka w zakresie EBM z kilkuletnim stażem. Współautorka opracowań z zakre-
su EBM, w tym przeglądów systematycznych i analiz problemu decyzyjnego. Pracuje 
jako kierownik zespołu w Dziale Analiz Klinicznych w HTA Consul  ng. Absolwentka 
zdrowia publicznego na Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Robert Plisko

Prezes fi rmy HTA Consul  ng. Farmakoekonomista, wykładowca akademicki, koor-
dynator kilkudziesięciu projektów HTA, przeglądów systematycznych, badań koszto-
wych i ekonomicznych w zakresie produktów i technologii leczniczych. 
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