
Zaproszenie 
 

do uczestnictwa w Seminarium naukowym pt.: 

Nowe perspektywy w leczeniu HCV – znaczenie diagnostyki i edukacji 
 

W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się                                         
6 czerwca 2017 r. (o godz. 10:00) w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul.  Trojdena 4 w Warszawie.  
 
Celem nadrzędnym spotkania jest wskazanie barier dostępu do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych stosowanych w Polsce, na 
jakie natrafiają pacjenci. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno 
klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium. Wydarzenie jest również dedykowane 
przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz 
kadrze akademickiej.  
  
 
Seminarium będzie się składać z 2 części: 
 
 Wystąpienia prelegentów. 

 Debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości wprowadzenia zmian 
systemowych, mających na celu usprawnienie systemu ochrony zdrowia w ramach ograniczonych środków finansowych. Do 
debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTMiT, organizacji pacjentów, eksperci medyczni. Panel dyskutantów 
będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.  

 
Do Komitetu Naukowego zaproszeni zostali: 
 
 Prof. dr hab. med. Waldemar Halota 
 Prof. dr hab. med. Robert Flisiak 
 Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz 
 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski 
 
 
TERMIN: 6 czerwca 2017 r. (rejestracja uczestników 9:30) rozpoczęcie o godz. 10:00 

MIEJSCE:  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 w Warszawie 

KONTAKT: Fundacja Watch Health Care – 516 901 190; sekretariat@korektorzdrowia.pl  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo 
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PROGRAM SEMINARIUM 

 
  9:30-10:00 Rejestracja uczestników 

10:00-10:05 Fundacja WHC – Otwarcie Seminarium: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty 

10:05-10:20 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia* 

10:20-10:35 Prof. dr hab. med. Waldemar Halota - Leczenie HCV w Polsce dziś i jutro 

10:35-10:50  Prof. dr hab. med. Robert Flisiak - Przedstawienie danych badania EpiTer 

10:50-11:05 Dr hab. Rafał Gierczyński profesor NIZP-PZH - Propozycja założeń strategii zwalczania WZW-C - wnioski z Projektu 
KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 

11:05-11:20 Lek. med. Jacek Krajewski -  Znaczenie diagnostyki i wykrywalności zakażeń HCV na poziomie POZ* 

11:20-11:35 Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz - Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV 

11:35-11:55 Przerwa kawowa 

11:55-12:10 Barbara Pepke (Fundacja Gwiazda Nadziei) - Znaczenie badań anty HCV na poziomie POZ, perspektywa pacjenta 

12:10-12:25 Dr n med. Jakub Gierczyński, MBA - Systemowe aspekty leczenia WZW typu C 

12:25-13:10  Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości poprawy dostępu do leczenia HCV w Polsce (prowadzenie 
dyskusji: Renata Furman) 

13:10-13:30 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 

* W oczekiwaniu na potwierdzenie wystąpienia/tytułu wystąpienia 
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