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Absolwentka II wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej, gdzie ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i 
Podyplomowe Studium Menedżerskie. Ponadto absolwentka Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, gdzie 
obroniła doktorat z  oceny technologii medycznych nowych leków. 
 
Posiada doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia w Polsce 
(Mazowiecka Kasa Chorych, NFZ, AOTMiT, MZ), a także w pracy naukowo-doradczej w Wielkiej Brytanii 
oraz Holandii. Zarządzała projektami finansowanymi ze środków unijnych (VITAPOL w NFZ oraz 
„Przejrzystość decyzji refundacyjnych” realizowany przez AOTMiT i MZ we współpracy z francuską 
agencją HAS oraz francuskim Ministerstwem Zdrowia).  
 
Zajmowała stanowiska eksperckie, a także menedżerskie różnego szczebla, kierując zespołami kilkunasto- 
i kilkudziesięcioosobowymi, w tym m.in. na stanowisku Dyrektora Wydziału Oceny Technologii 
Medycznych w AOTMiT, Dyrektora Departamentu Kontroli Centrali NFZ oraz Dyrektora Departamentu 
Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Prowadziła także negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi będąc 
przedstawicielem Ministra Zdrowia w Komisji Ekonomicznej. 
Ponadto brała udział w opracowywaniu pierwszych wytycznych oceny technologii medycznych w Polsce, 
jak i ich aktualizacji, a także w opracowaniu strategicznego dokumentu Polityka Lekowa Państwa na lata 
2018-2022 (przyjętym jako dokument rządowy).  
 
Obecnie jako Pełnomocnik Prezesa Funduszu ds. szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych 
kieruje pracami konsorcjum naukowo-badawczego projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-
HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 

 
Dr Lipska jest członkinią Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powołaną przez 
Wojewodę Mazowieckiego, a także przedstawicielką Polski w międzynarodowym projekcie Fair and 
Affordable Pricing initiative (FAAP - wspólne negocjacje cenowe leków krajów grupy wyszehradzkiej) oraz 
w międzynarodowej sieci Pharmaceutical Pricing and Reimbursement information (PPRI) powołaną przez 
Ministra Zdrowia.       
 
Od wielu lat jest członkinią Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Health Technology 
Assessment International (HTAi), International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
(ISPOR). Od grudnia 2019 r. będzie współprzewodniczyła pracom HTA Roundtable Europe ISPOR na 3 
letnią kadencję.  
 
Jest autorką i współautorką publikacji i doniesień z zakresu ochrony zdrowia, polityki lekowej, oceny 
technologii medycznych oraz dostępu do nowych innowacyjnych leków w Polsce, w Europie i na świecie.  
 


