SEMINÁŘ

Nejenom ceny a úhrady - aktuality právní,
medicínské a ekonomické
aneb prázdniny jsou za dveřmi, ale stále se něco děje

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás ještě před prázdninami, které již netrpělivě přešlapují v předsíni, jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali na další díl odborného semináře na
téma cen a úhrad léčivých přípravků, nyní souhrnně na téma „Aktuální novinky a vývoj v systému úhrad“

Program semináře
1. Právní témata
aktuální přehled připravované a projednávané legislativy: zejména zákon o registru smluv
(aktuální stav), zákon o léčivech a novely souvisejících vyhlášek a novela zákona „48“;
snižování cen dalších podobných: přístup SUKLu a další pozměňovací návrh poslance
Vyzuly aneb rychlý konec nové úpravy?;
chybějící podklad pro vedení zkrácené revize aneb konsekvence rozhodnutí MZ sp. zn.
FAR L36/2016 ze dne 25.04.2017;
hranice ochoty platit a právní zakotvení;
aktuality z rozhodovací praxe SUKL a MZ: podrobný výklad významných rozhodnutí
a vyhodnocení dopadů do praxe a dalších řízení;

2. Odborně medicínská/ekonomická témata
Hranice ochoty platit v ČR:
- současný výklad SUKLu;
- zákonná definice a geneze postoje SUKLu;
- hranice ochoty platit u VILPů;
- zahraniční trendy;
Nová metodika SUKL pro nákladovou efektivitu:
- co se změnilo a jaký je výklad;
- praktické dopady na příkladech;
- konzistence s metodikou ČFES;

ČASOVÝ HARMONOGRAM
8.30 – 9.00

Registrace a ranní káva

9.00 – 9.45

Právní blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Lenka Vlková

9.45 – 10.00

Coffee break

10.00 – 10.45

Ekonomický blok – MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ing. Klára Lamblová,
Ing. Tomáš Mlčoch

10.45 – 11.00

Diskuse

Informace
Datum konání:

čtvrtek 22. června 2017,
09.00 – 11.00 hod

Místo konání:

restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
(http://www.altanykampa.cz);
parkování může být zajištěno! Dejte nám prosím při přihlášení vědět.
Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova, Nebovidská, Pelcova
a Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“ na velké parkoviště, kde pro
Vás budou vyhrazena parkovací místa;
MHD – zastávka Hellichova;

Přednášející:

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. a Mgr. Libor Štajer;

Cena:

3.800 Kč + 21% DPH
(fakturace bude provedena dle přihlášek) a zahrnuje účast na semináři, tištěnou
prezentaci a občerstvení.

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především dotazy.
S úctou
Libor Štajer a Tomáš Doležal

