RESEARCH PLANNING MEETING
Invitation
Understanding information use in multi-criteria policy decision contexts: The
case of drug reimbursement in selected OECD health care systems
February 17th, 2016
5:00 – 7:00 p.m.
Warsaw School of Economics
Room 204 M
ul. Madalinskiego 6/8
02-554 Warszawa

Please join us for a presentation and discussion of a planned research partnership between
Dalhousie University, School of Public Administration in Canada and the Warsaw School of
Economics, Decision Analysis Unit in Poland. A summary of the planned study is attached. The
meeting will consist of three parts:
1. The pan Canadian Oncology Drug Review (pCODR) and the Canadian Agency for Drugs
and Technologies in Health (CADTH) – description and ongoing research. (W. Wranik, C.
Skedgel)
2. Comparative assessment of Canadian, Polish and German processes – A research
proposal (W. Wranik and M. Jakubczyk).
3. Roundtable discussion (all attendees, a light snack will be provided).
Dr. Wranik is an Associate Professor at Dalhousie University. She is a health economist whose
research is focused on the use of economic evaluation alongside clinical and other information
in drug reimbursement decisions.
Dr Skedgel is Senior Lecturer in Applied Health Economics at the University of East Anglia, UK.
He focuses on the use of stated and revealed preferences in maximising the value of limited in
healthcare.
Dr. Jakubczyk is an Associate Professor at the Warsaw School of Economics. He is an economist
whose research is focused on decision theory and application of health economics and health
technology assessment in particular.
Please RSVP by February 13th, 2016 to dwl@dal.ca (in English or Polish).

Zaproszenie na
SPOTKANIE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PROJEKTU NAUKOWEGO
Wykorzystywanie informacji przy podejmowaniu decyzji wielokryterialnych:
przypadek refundacji leków w wybranych systemach opieki zdrowotnej krajów
OECD
17 Luty 2016 rok
17:00 – 19:00
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pokoj 204 M
ul. Madalinskiego 6/8
02-554 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat planowanej współpracy
naukowej między Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Dalhousie w Kanadzie a
Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W
załączeniu streszczenie planowanego projektu. Spotkanie będzie sie skladało z dwuch części:
1. Prezentacja Ogólnokanadyjskiej Rady ds. Leków Onkologicznych (pCODR) i Kanadyjskiej
Agencji Oceny Technologii Medycznych (CADTH) – omówienie aktualnie prowadzonych
badań. (W. Wranik i C. Skedgel)
2. Przedstawienie proponowanego projektu oceny porównawczej procesów
refundacyjnych w Kanadzie, Polsce i Niemczech. (W. Wranik i M. Jakubczyk)
3. Dyskusja i drobny poczęstunek.
Dr Wranik jest adiunktem na Uniwesytecie Dalhousie w Halifax. Jest ekonomista zdrowia,
badania przez nia prowadzone koncentruja się wokół wykorzystania ewaluacji ekonomiczych w
kontekscie decyzji wielokryterialnych, w szczególnosci decyzji refundacyjnych.
Dr Skedgel jest starszym wykładowcą ekonomiki zdrowia na University of East Anglia w
Norwich. Zajmuje się szczególnie zastosowaniem preferencji ujawnionych i preferencji
wyrażonych do optymalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów finansowych w systemach
opieki zdrowotnej.
Dr Jakubczyk jest adiunktem w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej
Handlowej W Warszawie. Jego jego badania naukowe dotyczą teorii i metod wspomagania
decyzji w obszarze ekonomii zdrowia i, w szczególności, oceny technologii medycznych.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 13. 02. 2016 na dwl@dal.ca (po polsku lub po angielsku).

