
TÜV NORD Polska zaprasza na

VI Ogólnopolską Wymianę Doświadczeń 
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2018 r.  
w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni

W związku z dynamicznym rozwojem wyrobów medycznych, 
wynikających z potrzeb rynku i chęcią utrzymania konkurencyjności, 
coraz więcej wytwórców decyduje się na tworzenie wyrobów 
innowacyjnych, niejednokrotnie na skalę światową. 

TUV NORD Polska jako jednostka notyfikowana posiada niezwykły 
przywilej  uczestniczenia w procesie wprowadzania na rynek 
nowatorskich wyrobów medycznych. Choć ten trend bardzo 
nas cieszy, to samym wytwórcom niejednokrotnie przysparza 
rozterek w zakresie pozyskania wiarygodnych i solidnych danych 
klinicznych. 

Tegoroczna Wymiana Doświadczeń poświęcona będzie tematowi 
pozyskiwania danych klinicznych i głęboko wierzymy, że zarówno 
wiedza teoretyczna jak i doświadczenia praktyczne pozwolą nam 
Państwa zainspirować oraz wskazać kierunek działania.

Zapraszamy do udziału! 

Patroni Medialni



PROGRAM
Dzień pierwszy – 10 kwietnia 2018
9:00 Rejestracja uczestników
9:15 Powitanie - Małgorzata Chynowska, Kornel Lukaszczyk

09:30 Procedury związanie z przygotowaniem do badań klinicznych.
dr Magdalena Antonijczuk Krzyśków

10:20 Przerwa

10:30 Projektowanie badania klinicznego - o czym należy pomyśleć?
Dr n. med. Maria Kołtowska-Häggström

11:15 Przerwa kawowa

11:30 Badania kliniczne prowadzone w ramach prac naukowych w środowiskach akademickich.
prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

13:00 Przerwa obiadowa

14:00 Badania kliniczne i alternatywne źródła pozyskiwania danych klinicznych – co mówi o nich prawo?
mec. Oskar Luty – Kancelaria DFL Legal

15:30 Przerwa kawowa

15:45 Case study (Metoda SATRO, przełom w diagnostyce serca) 
prof. IBF dr n. fiz. dr h. c. Jerzy Janicki – Instytut Badań Fizykochemicznych

16:45 Case study (System Domowej Profilaktyki Raka Piersi)
dr Agnieszka Byszek – Braster

17:45 Przerwa
19:30 Kolacja
Dzień drugi – 11 kwietnia 2018

09:30 Case study (Badanie potencjałów wywołanych pnia mózgu)
dr Jarosław Bułka – Silvermedia

10:30
Wykonanie prototypu i produkcja wyrobów stworzonych według pomysłu lekarza jako sposób na podniesienie 
konkurencyjności firmy.
Katarzyna Meger - Galmed

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Case study (Bioimpendacyjne badanie osteoporozy, badanie narządu głosu)
Marcin Just - Bone Vitae/Diagnova

12:45 Zakończenie
13:00 Obiad

Prelegenci:
dr Magdalena Antonijczuk Krzyśków – Ekspert w dziedzinie badań klinicznych, z szerokim i wieloletnim doświadczeniem badawczym w dziedzinach takich jak onkologia, neurologia, psychiatria, 
kardiologia czy endokrynologia. 
prof. dr hab. med. Piotr Chłosta - Chirurg, specjalista urolog. Od 2008 roku przewodniczący Sekcji Endourologii PTU, a w latach 2002 - 2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European 
Board of Urology).
mec. Oskar Luty – Partner w kancelarii prawnej DFL LEGAL, adwokat, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie urządzeń medycznych, prawie żywnościowym, oraz prawie medycznym. 
prof. IBF dr n. fiz. dr h. c. Jerzy Janicki – Twórca metody SATRO, specjalista w zakresie fizyki jądrowej, elektrokardiologii, magnetobiologii oraz biofizyki. Autor kilkudziesięciu prac naukowych 
publikowanych w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym. Wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa na Wydziale Nauk Medycznych Międzynarodowego Uniwersytetu w Colombo.
dr Agnieszka Byszek – Dyrektor medyczny w firmie Braster, jest doktorem nauk medycznych ze specjalizacją w dziedzinie onkologii. Była koordynatorem badań klinicznych  
w Centrum Onkologicznym im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Dr inż. Jarosław Bułka – Wiceprezes Zarządu Silvermedia. Jest jednym z najbardziej cenionych twórców systemów telemedycznych w Polsce i na świecie. W ramach Silvermedia inicjuje projekty 
integrujące naukę z biznesem, m.in. platformy badań przesiewowych w kardiologii i audiologii oraz tworzenie algorytmów oceniających ryzyko zachorowań na astmę i alergię.
Katarzyna Meger – Właścicielka firmy GALMED - Wytwórni Sprzętu Medycznego. Producent wysokiej jakości sterylnych wyrobów jednorazowych z tworzyw sztucznych. 
Marcin Just – Współwłaściciel DiagNova Technologies i dyrektor zarządzający Bone Vitae S.A., współtwórca wyrobu do nieinwazyjnego wykrywania stanu zagrożenia osteoporozą.
Dr n. med. Maria Kołtowska-Häggström, spec. pediatria, dyrektor medyczny w Proper Medical Writing Sp. z o. o., ponad 20 lat doświadczenia na kluczowych stanowiskach w branży 
farmaceutycznej (były Senior Medical Director Pfizer Inc.). Ekspert w medical/regulatory writing oraz w projektowaniu badań klinicznych. Uzyskała doktorat na Uniwersytecie w Uppsali na podstawie 
rozprawy doktorskiej poświęconej badaniu jakości życia.

Liczymy, że spotkanie będzie okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych i umożliwi synergię wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących VI Ogólnopolskiej Wymiany Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych 
prosimy o kontakt.
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowie:

VI OGÓLNOPOLSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 

Małgorzata Chynowska
tel.kom.: 601 552 498 
mail: m.chynowska@tuv-nord.pl

Małgorzata Chyż-Szczypa 
tel.kom.: 603 113 752 
mail: m.chyz@tuv-nord.pl



VI OGÓLNOPOLSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ
10-11 kwietnia 2018 r. Hotel Nadmorski**** w Gdyni

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-mail  
szkolenia@tuv-nord.pl 

lub fax 32 786 46 07

☐ rezerwacja noclegu w promocyjnej 
cenie 237 zł netto ze śniadaniem
(Zamawiający pokrywa koszt noclegu bezpośrednio w hotelu)

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje pracę trenerów, 
materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie 
konferencji i wynosi 

■ 1500 PLN netto / osoba w przy-
padku zgłoszeń dokonanych do 
dnia 28 lutego 2018 r. 

■ 1700 PLN netto / osoba w  przy-
padku zgłoszeń dokonanych po 
28 lutego 2018 r.

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo do odwołania lub przełożenia terminu 
szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz 
nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione 
z powodu odwołania szkolenia. W przypadku 
odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen 
zwrot wniesionej opłaty.

Zamawiający może wycofać się z udziału  
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż  
14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia 
szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 100% 
jego ceny. Odwołanie udziału  w szkoleniu wymaga 
formy pisemnej (e-mail, fax).

D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

NIP
*☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych 
spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, do celów 
realizacji usługi szkoleniowej.

*☐Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy  
o ochronie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych TÜV NORD 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Zostałem poinformowany, że 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

*☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlowych 
od TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną. *

*☐Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

*Prosimy o dokonanie zaznaczenia
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