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List wprowadzający

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego mam zaszczyt zaprosić Państwa do wsparcia organizacji XVI 
Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – 
polskiego oddziału światowej organizacji ISPOR. Kongres odbędzie się  w dniach 29-30 
listopada 2018  roku w Warszawie – w hotelu Airport Okęcie.

Tegoroczny kongres będzie poświęcony przede wszystkim tematyce polityki lekowej kraju 
i przyszłości HTA w świetle nowych przepisów prawnych. Mamy nadzieję poruszyć także 
zagadnienia związane z finansowaniem leczenia chorób sierocych oraz wiele innych bieżących 
zagadnień farmakoekonomicznych, tematykę e-zdrowia oraz ostatnie zmiany w szeroko 
rozumianej polityce refundacyjnej. W konferencji wezmą udział polscy eksperci, jak i goście 
z zagranicy,  zajmujący się tematyką ochrony zdrowia.

Corocznie gromadzimy w trakcie zjazdu szerokie grono specjalistów z wiodących podmiotów 
i instytucji zaangażowanych w kreowanie polityki zdrowotnej w naszym kraju – mamy 
nadzieję, że w tym roku uda nam się podtrzymać tradycję. Ufamy, że XVI Konferencja PTFe 
będzie istotnym wydarzeniem naukowym i dostarczy Państwu bogatego wachlarza 
doświadczeń oraz wiedzy z dziedziny farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych. 
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą broszurą konferencyjną oraz do aktywnego udziału w 
Konferencji.

Z pozdrowieniami,

Maciej Niewada

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego



Podstawowe informacje

XVI Międzynarodowa Konferencja 

Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Organizator:

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

Temat przewodni:

„HTA development - challenges, practical solutions and expected benefits”

Opłaty rejestracyjne:

do 30.10.2018: 750 zł/450 zł (członek PTFe)

po 30.10.2018: 1000 zł/600 zł (członek PTFe)

warsztat edukacyjny: 500 zł (800 zł pakiet dwóch warsztatów) 

Studenci studiów licencjackich i magisterskich są zwolnieni z opłaty zjazdowej

Rejestracja: www.ispor2018.pl/rejestracja 

Gdzie:

HOTEL AIRPORT OKĘCIE

ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa   

Ważne daty:

do 30.10 - wczesna rejestracja 

12.11 - termin nadsyłania abstraktów do sesji prac oryginalnych

22.11 - termin nadsyłania prac w konkursach na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską
29.11 - Walne Zebranie Członków PTFe 

http://www.ispor2018.pl/rejestracja


Plan ramowy konferencji

29 LISTOPADA 2018 (czwartek)

Warsztat edukacyjny MAHTA

1.    Analiza wielokryterialna (MCDA)
(Agnieszka Kalinowska, Paweł Książek, Grzegorz Binowski)

2.    Model podzielonego przeżycia a model przechodzenia pomiędzy stanami. 
Różnice, podobieństwa, zastosowania (Maciej Dzik)

________________________________________

Warsztat edukacyjny Instytut Arcana

1.    Feasibility Study wspólnej oceny klinicznej. Założenia wspólnego HTA a 
dotychczasowa praktyka i realia w Polsce. (Izabela Pieniążek, Katarzyna 

Maciejewska)
2.    Ocena efektywności klinicznej w sytuacji  braku badań z aktywnym 

komparatorem.  Jak podjąć temat w możliwie najbardziej wiarygodny i efektywny 
sposób? 

Od „naiwnego” zestawienia danych, przez porównanie pośrednie metodą Buchera, 
po Matched Adjusted Indirect Comparison. Wymogi, ograniczenia i korzyści 

poszczególnych metod. (dr Mateusz Nikodem)

https://www.mahta.pl/
http://inar.pl/pl/strona-glowna/


Plan ramowy konferencji

29 LISTOPADA 2018 (czwartek)

Otwarcie Konferencji - Min. Łukasz Szumowski

Sesja plenarna “Polityka lekowa” - W dokumencie Polityka Lekowa 
Państwa czytamy, iż "skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest 
jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia". Mamy 
nadzieję skupić się nie tylko nad tezami tego dokumentu, ale przede 
wszystkim nad praktycznymi skutkami jego wdrożenia. Przewidujemy nie 
tylko prezentację perspektywy autorów tego dokumentu, ale obiektywną 
ocenę potencjału skutków jego zastosowania. Uczestnicy panelu:
Min. Janusz Cieszyński (Ministerstwo Zdrowia), Marcin Czech (Ministerstwo 
Zdrowia),  Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), 
Romuald Krajewski (Naczelna Rada Lekarska),  Jarosław Pinkas* (Główny 
Inspektorat Sanitarny), Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (Naczelna Rada 
Aptekarska), Iga Lipska (Narodowy Fundusz Zdrowia)

*udział w trakcie potwierdzenia



Plan ramowy konferencji

29 LISTOPADA 2018 (czwartek)
Sesja plenarna “Przyszłość oceny technologii medycznych w świetle propozycji nowych regulacji 

i rozwiązań finansowo-zakupowych w UE” - 31 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przyjęła 

wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 

2011/24/UE.  Wniosek ma na celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez 

harmonizację przepisów państw członkowskich dotyczących przeprowadzania ocen klinicznych 

technologii medycznych na szczeblu krajowym; celem wniosku jest również ustanowienie ram dla 

obowiązkowych wspólnych ocen klinicznych na szczeblu unijnym.  W sesji postaramy się 

przeprowadzić analizę SWOT zaproponowanych rozwiązań organizacyjnych oraz ich potencjalny 

wpływ na politykę lekową prowadzoną przez poszczególne kraje członkowskie. Wspólnie z 

decydentami postaramy się także zidentyfikować nowe rozwiązania finansowo-zakupowe oraz 

znaczenie HTA w ich implementacji. 

Uczestnicy panelu:
Andrzej Jacyna* (Narodowy Fundusz Zdrowia), Dariusz Tereszkowski-Kamiński* 

(Narodowy Fundusz Zdrowia), Dominik Dziurda (Agencja Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji), Joanna Parkitna (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), 

Paulina Kieszkowska-Knapik (Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński), 
Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii 
Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), Maciej Miłkowski (Ministerstwo 

Zdrowia), Piotr Szymański (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego)

*udział w trakcie potwierdzenia



Plan ramowy konferencji

30 LISTOPADA 2018 (piątek)

Sesja tematyczna “Leki sieroce - ile powinniśmy wydawać na leczenie chorób rzadkich?” - 

Przedstawione zostaną rozwiązania dotyczące oceny i refundacji leków sierocych w Europie. Dyskusja o 

refundacji leków sierocych wymaga określenia ekonomicznych aspektów stosowania tych leków, w tym 

wielkości budżetu na ich refundację. Ten ostatni aspekt nie był przedmiotem społecznej dyskusji w 

Polsce.  

Steven Simoens (Belgium) - How to reimburse and to pay for orphan drugs for rare diseases?

Jolanta Sygut-Cegielska (Konsultant krajowy ds. pediatrii metabolicznej) - Postępy w leczeniu chorób 
rzadkich na przykładzie wrodzonych wad metabolizmu

Organizacja opieki nad chorobami rzadkimi: 
perspektywa płatnika i decydenta (Min. Zbigniew Król), 
perspektywa pacjenta (Bartłomiej Łukasz Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta), 
perspektywa formalno-prawna (Marcin Pieklak - Kancelaria DZP).

Sesja tematyczna “Nowe wartości użyteczności w oparciu o kwestionariusz EQ-5D-5L. Czy wyniki 

analiz ekonomicznych będą zaskoczeniem?” - W trakcie sesji zostanie przedstawiony finalny Polski 

value set dla kwestionariusza EQ-5D-5L oraz omówiony wpływ jego stosowania na wartość QALY 

szacowanych w modelach ekonomicznych. Sytuacja Polski zostanie skonfrontowana z sytuacją Anglii i 

zaprezentowana w kontekście aktualnych rekomendacji NICE. Prelegenci: eksperci z Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Sesja prac oryginalnych oraz sesja prac studenckich - W trakcie obu sesji zostaną przedstawione najlepsze prace 

nadesłane przez uczestników konferencji, członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz osób 

związanych z ochroną zdrowia.



O towarzystwie

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne (PTFe) jest oddziałem krajowym 
organizacji International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
(ISPOR).  Działa od 2000 roku i skupia ekonomistów, lekarzy, farmaceutów oraz innych 
naukowców i ekspertów z pogranicza medycyny i ekonomii. 

Celem PTFe jest:

- promowanie rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań nowej dyscypliny 
naukowej, jaką jest farmakoekonomika i ocena efektywności leczenia;

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi 
farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia oraz wykorzystaniu wyników 
prowadzonych badań w celu kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej;

- przekładanie wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania 
efektywności leczenia na język praktyki, w celu zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego 
wykorzystania ograniczonych zasobów przeznaczonych na opiekę zdrowotną.

Obecny skład Zarządu: 

Maciej Niewada – Prezes
Joanna Lis – Prezes Ustępujący
Karina Jahnz-Różyk – Członek Zarządu
Anna Staniszewska – Skarbnik
Michał Jachimowicz – Sekretarz



Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Airport Hotel Okęcie usytuowany jest w pd.-zach. części Warszawy, przy zbiegu 
dróg krajowych: S2, S7, S8, w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina oraz 
biznesowej dzielnicy Służewiec. Sieć transportu publicznego łączy hotel z 
centrum Warszawy oraz węzłami komunikacji dalekobieżnej.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 24 

02-148 Warszawa, Polska

48 22 456 80 00

Airporthotel.pl | www.facebook.com/AirportHotelOkecie

http://www.facebook.com/AirportHotelOkecie


Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  z Komitetem Naukowym i Komitetem 
Organizacyjnym konferencji.  Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania 
lub wątpliwości.

 
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOEKONOMICZNE

ul. Śliska 3 lok. 55 
00-127 Warszawa

tel. +48 505 313 255 (Joanna From - Komitet Organizacyjny)

e- mail: biuro@farmakoekonomika.pl
website: www.farmakoekonomika.pl
 
NIP: 521 - 31 - 50 - 536
REGON: 017306540
KRS: 0000171826

 
Specjalna strona internetowa Konferencji: 
www.ispor2018.pl 

Wyłącznym organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

http://www.ispor2018.pl


Sponsorzy

http://centrumhta.com/
http://www.healthquest.pl/
https://www.janssen.com/poland/
https://www.pfizer.com.pl/
https://www.lilly.pl/PL/index.aspx
https://www.biogen-poland.pl/
https://aestimo.eu/

