
 

Zaproszenie 
do uczestnictwa w Seminarium Naukowym pt.: 

Terapie przełomowe w onkologii i hematoonkologii  
– dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy”  

 
 
W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się                                         
27 stycznia 2016 r. (o godz. 10:00) w budynku Związku Rzemiosła Polskiego (sala im. Kilińskiego), przy ul.  Miodowej 14 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, samorządów 
lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze 
akademickiej.  
  
Seminarium będzie się składać z 2 części: 
 Część I – wystąpienia prelegentów. 

 Część II – 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, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni. Panel dyskutantów 
będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.  
 

 
Do Komitetu Naukowego przystąpili: 
 
 Prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski (Przewodniczący Komitetu Naukowego) 
 Prof. dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos 
 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski  
 Dr n. med. Janusz Meder 
 
TERMIN: 27 stycznia 2016 r. (rozpoczęcie o godz. 10:00) 

MIEJSCE: budynek Związku Rzemiosła Polskiego (sala im. Kilińskiego), ul. Miodowa 14 w Warszawie 

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

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo 

 

Seminarium naukowe pt.: 
Terapie przełomowe  w onkologii i hematoonkologii 
– dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy 
(Warszawa, 27 stycznia 2016 r.) 

Partnerzy Seminarium: 

Patroni medialni 
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https://medtube.pl/


 
PROGRAM SEMINARIUM 

 
10:00-10:05 Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości 

10:05-10:20  Wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia*, Narodowego Funduszu Zdrowia*, Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej* (w oczekiwaniu na ew. potwierdzenie) 

10:20-10:55  Dr n med. Wojciech Matusewicz (Prezes AOTMiT) – Przełomy w medycynie na przełomie ostatnich lat z punktu 
widzenia lekarza i urzędnika merytorycznego 

10:55-11:10  Prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski – Dostęp do terapii przełomowych w onkologii 

11:10-11:25 Prof. dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos – Polska a Europa – w drodze do nowoczesnych standardów. Sytuacja 
pacjentów chorych na białaczkę 

11:25-11:40 Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld – Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce* 

11:40-12:00 Przerwa kawowa 

12:00-12:20 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski –Terapie przełomowe: konsekwencje etyczne 

12:20-12:35 Bartosz Poliński – Dostęp do innowacyjnych terapii z perspektywy pacjentów 

12:35-12:50 Dr n. farm. Leszek Borkowski – Pakiet onkologiczny - jak wpływa na rzeczywisty czas i skuteczność leczenia 
chorób nowotworowych w Polsce 

12:50-13:05 Leszek Stabrawa – Wpływ nowych terapii na budżet - czy stać nas na refundację? 

13:05-13:20 Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA  – Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie 
starzejącego się społeczeństwa w Polsce 

13:20-13:30 Natalia Majcherczyk – Onkobarometr - podsumowanie wyników pierwszego roku funkcjonowania pakietu 
onkologicznego w Polsce 

13:30-14:30  Dyskusja dotycząca  możliwości poprawy dostępu do terapii przełomowych stosowanych w onkologii                        
i hematoonkologii w Polsce (dyskusję poprowadzi  red. Iwona Schymalla) 

14:30-15:00 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 

* W oczekiwaniu na potwierdzenie wystąpienia/tytułu wystąpienia 
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