Plan konferencji - czwartek*
Godzina

CZWARTEK 30 listopada Dzień niesponsorowany - wstęp
wolny

8:00-11:45
12.00-12:20
12:20-13:00
13:00-14:30
14:30-15:30

15:30-17:00

17:45
19:00

Warsztaty przedkonferencyjne

Warsztaty poprowadzą eksperci z firm Instytut Arcana i MAHTA.

Otwarcie konferencji - Wręczenie tytułu
członka honorowego oraz nagród
Wycena leków w krajach Europy Środkowej
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Zoltan Kalo.
i Wchodniej
Racjonalna polityka lekowa w krajach Europy
Dyskusja na temat narodowych regulacji dotyczących polityki lekowej leków,
Środkowej i Wschodniej - dyskusja z
instrumentów podziału ryzyka, wykorzystania rejestrów w refundacji oraz
udziałem przedstawicieli krajów Grupy
przejrzystości w zakresie wyceny leków.
Wyszechradzkiej
Lunch
Nowe regulacje prawne stawiają nowe wyzwania przed Agencją, której rola w
systemie ochrony zdrowia istotnie rośnie. Proces oceny technologii medycznych
jest coraz trudniejszy z uwagi na rozbieżności między danymi niezbędnymi do
AOTMiT - Nowe wyzwania w obliczu
ograniczonych danych i dostępnych zasobów rejestracji leków oraz informacjami wymaganami w procesie merytorycznego
wspierania procesów podejmowania decyzji refundacyjnych. Te i inne aktualne
problemy stojące przed HTA i AOTMiT postaramy się poruszyć w trakcie sesji.
Walne Zgromadzenie Członków PTFE
Kolacja

*plan może ulec zmianom

Plan konferencji – piątek*
Godzina
9:00-10.30
10:30-10:45

PIĄTEK 1 grudnia

10:45-11:45
11:45-12:00

12:00-13:30

13:30-14:30
14:30-16:00
16:00-17:00

Wyroby i urządzenia medyczne są przedmiotem legislacyjnych zainteresowań Ministerstwa Zdrowia od ponad 2 lat.
Wyroby i urządzenia Niewątpliwie ich odmienność od technologii lekowych wymaga szczególnego podejścia od strony HTA i samego
medyczne - aktualne procesu podejmowania decyzji refundacyjnych. Mamy nadzieję zaprezentować najnowszy stan prawny w tym
wyzwania
obszarze, a także przedstawić aktywności podejmowane przez instytucje publiczne mające na celu poprawę dostępu
i jakości finansowania wyrobów i urządzeń medycznych.
Kawa
Sesja JHPOR podczas Konferencji PTFe poświęcona będzie zagadnieniom RWE w praktyce. Podczas sesji podsumujemy
doświadczenia Polskie w nawiązaniu do wcześniejszej konferencji JHPOR dedykowanej rejestrom. Chcemy podzielić się
RWE - sesja JHPOR również doświadczeniem z innego kraju, prowadzącym rejestry i wykorzystującym dane z rejestrów w praktyce.
Poruszymy również zagadnienia związane z jakością danych i zapewnieniem tej jakości na podstawie przykładów
rejestrów onkologicznych w krajach Europejskich.
Kawa
W trakcie sesji omówimy różnice we właściwościach psychometrycznych nowej, pięciopoziomowej wersji
Polski zestaw
kwestionariusza EQ-5D (EQ-5D-5L) w porównaniu z wersją trzypoziomową (EQ-5D-3L). Przeprowadzimy uczestników
wartości użyteczności przez kolejne etapy zakończonego polskiego badania waluacyjnego EQ-5D-5L: planowanie, kontrolę jakości oraz
dla kwestionariusza modelowanie. Scharakteryzujemy finalny zestaw wartości użyteczności EQ-5D-5L dla Polski i omówimy konsekwencje
praktyczne jego stosowania.
k
EQ-5D-5L
Lunch
Sesja prac
oryginalnych
Sesja prac
studenckich

Jak co roku prezentowane będą najciekawsze, w tym nagrodzone, projekty badawcze w tkracie krótkich 8 min (+2 min
dyskuja) wystąpień.
Studenci prezentują wyniki zakończonych projektów badawczych lub założenia i metodykę planowanych badań.
Planowana jest dyskusja w koncepcji "za-przeciw" moderowana przez prowadzących sesję oraz stymulująca
identyfikację mocnych stron i ograniczeń prezentowanych projektów badawczych.

*plan może ulec zmianom

