OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Jakość życia oraz technologie nielekowe w medycynie”
03 czerwca 2016 r.
Wrocław
Miejsce obrad: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Komunikat II
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej
wspólnie przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, Katedrę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Sekcję Wyrobów
Medycznych i Diagnostyki oraz Sekcję Jakości Życia Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskie Towarzystwo Farmakologii
Klinicznej i Terapii a także Wrocławski Oddział Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” oraz Studenckie Koła Naukowe Farmakoekonomiki
i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Podstawowym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie takich
zagadnień jak:
•
Metody pomiaru preferencji
•
Kwestionariusz EQ-5D, badania populacji polskiej
•
QALY – za i przeciw
•
MCDA – kiedy i jak stosować w świetle zaleceń ISPOR
•
Biomarkery i medycyna personalizowana
•
Badania przesiewowe
•
Ocena ekonomiczna testów diagnostycznych
•
Wyroby medyczne – ocena korzyści, wycena i refundacja.
W związku z aktualną debatą na temat sposobu, w jaki uwzględniane będą preferencje
pacjenta odnośnie podejmowania decyzji medycznych, czy nadal ma to być rok życia
skorygowany o jakość, oraz w jaki sposób dokonywać ewaluacji coraz to większej liczby
metod diagnostycznych, zamierzeniem organizatorów jest stworzenie interdyscyplinarnego
forum, na którym mogłaby się ona odbywać.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze praktycy,
farmaceuci, osoby zawodowo związane z branżą HTA, przedstawiciele przemysłu
i instytucji rządowych oraz studenci.

Program szczegółowy konferencji:
8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.20

Rozpoczęcie konferencji – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej,
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Sesja I:
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.20

10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
„Polskie doświadczenia w operacjach w asyście robota chirurgicznego da Vinci"
Dr n. med. Paweł Szymański
„Operacje bariatryczne”
Prof. dr hab. Jacek Gajek
„Terapia resynchronizująca w przewlekłej niewydolności serca - wyniki
najważniejszych badań klinicznych i ich ograniczenia”
Dr n. med. Piotr Niewiński
„Skrining w migotaniu przedsionków”
Prof. dr n. med. Grzegorz Grześk
„Monitorowanie terapii lekami przeciwkrzepliwymi (w tym non-VKA) – tak czy nie?”
Dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska
„Metody szacowania potrzeb zdrowotnych”
11.20-11.40 Przerwa kawowa

Sesja II:
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-13.20
13.20-13.40

Prof. dr hab. Andrzej Członkowski
„W kierunku medycyny personalizowanej”
Prof. dr hab. Janusz Pluta, dr n. farm. Artur Owczarek
„Systemy nośnikowe leków w terapii celowanej - na jakim etapie jesteśmy?”
Prof. dr hab. Andrzej Fal (?)
„Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zaawansowanych terapii”
Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
„Diagnostyka nieinwazyjna w chorobie stłuszczeniowej wątroby?”
Prof. dr hab. Agnieszka Hałoń (?)
Biomarkery w raku jelita grubego”
Mgr farm. Olga Fedorowicz
„Klasyfikacja wyrobów medycznych, regulacje jakim one podlegają w Europie,
z uwzględnieniem diagnostyki in vitro”
13.40-14.20 Lunch, sesja plakatowa

Sesja III
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
„Wady i alternatywy dla QALY”
Dr hab. n. med. Maciej Niewada
„MCDA – kiedy i jak stosować w świetle zaleceń ISPOR”
Dr hab. n. med. Dominik Golicki
„EQ-5D w Polsce – co nowego?”
Dr n. med. Wojciech Wysoczański
„Czy są w Polsce potrzebne wytyczne HTA w zakresie technologii nielekowych? perspektywa agencji HTA”

15.40-16.00

16.00-16.20
16.20-16.40

Dr n. med. Jacek Wcisło
„Czy są w Polsce potrzebne wytyczne HTA w zakresie technologii nielekowych? perspektywa przemysłu”
Dr hab. n. ekon, dr n. med. Marcin Czech
„Specyfika oceny ekonomicznej połączenia leku i wyrobu medycznego”
mgr farm. Aleksandra Staniak, mgr ekon. Dominika Krupa
„Ocena, wycena i refundacja wyrobów medycznych w Niemczech, Francji i Wielkiej
Brytanii”

Udział w Konferencji:
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie
formularza
zgłoszeniowego
(dostępnego
na
stronie
internetowej
http://www.konferencje.umed.wroc.pl/jakosczycia/).
Udział jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych
Osoby wyrażające chęć prezentacji pracy w postaci plakatu podczas konferencji
proszone są o przesłanie tematu i streszczenia wystąpienia do dnia 22.05.2016 r. Warunkiem
publikacji prezentowanych doniesień w materiałach konferencyjnych będzie dopełnienie
ww. terminu oraz pozytywna recenzja.
Istnieje możliwość publikacji prac pełnotekstowych w „Farmacji Polskiej” (KBN 8),
podobnie warunkiem jest pozytywna recenzja.
Ewentualne zapytania proszę kierować na adres email qaly.wroclaw@gmail.com,
bądź telefonicznie pod numerem 792 474 530.
Wytyczne dotyczące przygotowania streszczenia do umieszczenia w materiałach
zjazdowych:
Tytuł pracy (Arial, 11 pt, pogrubiony, wyśrodkowany)
1

2

3

Pierwszy autor (Arial, 10 pt, podkreślony), drugi autor, trzeci autor,
4
5
czwarty autor, piąty autor (Arial, 10 pt, wyśrodkowany)
1

2

3

4

5

Afiliacja, Afiliacja, Afiliacja, Afiliacja, Afiliacja (Arial, 9 pt, kursywa,
wyśrodkowany)

Treść abstraktu i piśmiennictwo (Arial, 9 pt, wyjustowany)

Przygotowanie tekstu do druku – informacje wstępne:
 objętość – do 2000 znaków (maksymalnie jedna strona A4)
 interlinia: pojedyncza
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mojego wystąpienia w publikacji zbiorowej. Równocześnie
upoważniam wydawcę do zredagowania publikowanych treści bez zmian ich idei.
……………………………………
…………………………………………
Miejscowość, data
podpis autora tekstu

