SEMINÁŘ

Ceny a úhrady - co nového po prázdninách?
aneb odpolední káva …
Risk-sharingové smlouvy v praxi, rozhodovací praxe,
připravované novely a jejich dopady
Právní a odborně medicínská/ekonomická témata

Vážené dámy, vážení pánové,
i po prázdninách Vás, jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti Value Outcomes,
zveme na odborný seminář věnovaný problematice cen a úhrad léčivých přípravků.
Hlavním tématem tohoto semináře budou tzv. risk-sharingové smlouy: tipy risk-sharingových
dohod, vysvětlení principů i právního rámce, a uvedení konkrétních příkladů z praxe.
V dalších částech semináře se budeme věnovat aktuální rozhodovací praxi Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků.
Již 04. září 2014 po prvé po prázdninách zasedá Výbor pro zdravotnictví nad novelami
právních předpisů. Shrneme i vysvětlíme obsah a praktické dopady aktuálně připravovaných novel
právních předpisů s dopadem na farmaceutický průmysl (zejména na ceny a úhrady léků).

Program semináře
1.Risk-sharingové smlouvy v praxi:
• principy a druhy smluv;
• řízený vstup léčiv na trh;
• právní rámec hospodaření pojišťoven ve vztahu k risk-sharingovým smlouvám
a právní úskalí těchto smluv;
• pozitivní listy;
• příklady risk-sharingových smluv z praxe.

2. Výběr z rozhodovací praxe MZd a SÚKLu: závěry a dopady na další řízení:
• výběr zásadních a aktuálních rozhodnutí;
• případně nám pošlete své „tipy“;

3. Připravované novely právních předpisů s dopadem na farmaceutický průmysl
- vysvětlení dopadů do praxe:
• podrobné představení a vysvětlení dopadů aktuálně projednávaných novel do praxe …:
novela zákona „48“; novela zákona o léčivech a návrh zákona o zdravotnických
prostředcích.

Informace
Datum konání:
Místo konání:

úterý 23. září 2014, 15.00 – 17.45 hod
Angelo Hotel, Radlická 1g, Praha 5 – Smíchov,
(parkování vhodné v podzemních garážích nákupního centra Nový Smíchov
nebo multikina Village Cinemas)

Přednášející:

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

Cena:

3.500 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle 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

