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ZAPROSZENIE 
 

do udziału 

w bezpłatnych szkoleniach  

organizowanych przez 

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w 

Szczecinie 
(w formule stacjonarnej) 

 
 

Szanowni Państwo,  
 

serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych, 

realizowanych w miesiącu październiku w Szczecinie, przez Agencję Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, w ramach projektu szkoleniowego pn.: „Racjonalne decyzje 

w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki 

zdrowotnej”.  

 

Program szkoleniowy obejmuje dwa moduły tematyczne: 

- Refundacja leków – 26 października br. oraz 

- Programy Polityki Zdrowotnej – 27-28 października br. 

W ramach szkoleń z obszaru Refundacji leków, celem kształcenia jest zapoznanie 

słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based 

medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), 

a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia. 

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony: 

o  ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych; 

o  zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów 

terapii.  

http://www.aotm.gov.pl/


Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania 

informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. 

Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych 

i ekonomicznych. 

W przypadku szkoleń z zakresu Programów Polityki Zdrowotnej każdemu uczestnikowi 

zapewnimy poznanie: 

o  wiedzy z zakresu aktualnego stanu prawnego, związanego z systemem opieki 

zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia 

publicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowywania i realizowania PPZ 

na danym terenie; 

o przekazana zostanie również wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego 

pozyskiwania kompleksowych informacji w zakresie dostępnych dowodów naukowych 

i rekomendacji niezbędnych do właściwego zaplanowania populacji i interwencji 

w ramach PPZ, zgodnie z zasadami HTA oraz EBM . 

Szkolenie umożliwi uczestnikom praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia 

projektów PPZ w oparciu o wytyczne AOTMiT oraz tworzenie raportów końcowych z realizacji 

programu polityki zdrowotnej. 

 

Wszelkie informacje: daty szkoleń, szczegółowe programy szkoleń wraz z regulaminem, 

a także  formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie internetowej 

projektu https://power.aotm.gov.pl/   

Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania możliwe jest pod nr tel. 887 830 678 

lub pod adresem szkolenia@aotm.gov.pl 

 
 
 
 

Łącząc wyrazy szacunku, 
Zastępca Koordynatora Merytorycznego Projektu PO WER 

Justyna Chojnacka-Mazek 
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