SEMINÁŘ

Ceny a úhrady - co nového?
aneb dopolední káva …

Aktuálně probíhající řízení, rozhodovací praxe
SÚKLu i MZd,připravované novely a jejich dopady
Právní a odborně medicínská/ekonomická témata

Vážené dámy, vážení pánové,
jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti Value Outcomes, zveme na tradiční odborný
seminář věnovaný především problematice cen a úhrad léčivých přípravků, ale i dalším aktuálním
„farmaceutickým“ tématům ☺.
Hlavním tématem tohoto semináře bude jak rekapitulace a vysvětlení aktuálně připravených
novelizací, tak analýza stávající posuzovací a rozhodovací praxe: význam a metodika analýzy
dopadu na rozpočet pro vstup nových produktů, a aktuální rozhodovací praxe jak Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, tak Ministerstva zdravotnictví v rámci odvolacích řízení.
Shrneme i vysvětlíme obsah a praktické dopady aktuálně připravovaných novel právních předpisů
s dopadem na farmaceutický průmysl (zejména zákon o léčivech apod.).

Program semináře
A. medicínsko-ekonomická témata
1. Význam a metodika analýzy dopadu na rozpočet pro vstup nových produktů:
zákonné požadavky, metodika a doporučené postupy přípravy BIA;
aktuální posuzovací praxe SUKLu;
jaká jsou rizika nesprávné BIA pro osud správního řízení;
vztah BIA a smluv o sdílení rizik se zdravotními pojišťovnami;
2. Aktuální posuzovací a rozhodovací praxe SUKLu v příkladech
význam vztahu mezi indikací, farmakoekonomikou a návrhem indikačního omezení;
kam se vyvíjí rozhodovací praxe SUKLu u nových molekul;
co lze označit za nákladově efektivní?

B. Právní témata
3. Praktické ukázky z řízení o CaU aneb „vychytávky“ pro praxi:
tipy k rychlé práci s volně dostupnými zdroji (SCAU, přehled správních řízení) a jejich
využití pro praxi, právní otázky související s informacemi v těchto zdrojích,
jak efektivně napadnout důkazy v řízení, zejména cizojazyčné a další triky a pomůcky ☺;
4. Aktuální rozhodovací praxe SUKL a MZ v oblasti CaU
výběr nejzajímavějších rozhodnutí z poslední doby a možnosti jejich dalšího využití
v praxi
5. Připravované novely právních předpisů s dopadem na farmaceutický průmysl vysvětlení dopadů do praxe:
podrobné představení a vysvětlení dopadů aktuálně projednávaných novel do praxe …:
zejména mediálně známá novela zákona o léčivech a související pozměňovací návrhy
– stav po 3. čtení v Poslanecké sněmovně.

Informace
Datum konání:

úterý 15. listopadu 2016,
09.00 – 11.30 hod

Místo konání:

restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
(http://www.altanykampa.cz);
při potvrzením účasti nám prosím jen sdělte i požadavek na parkovací místo
a my Vám dáme vědět, jestli je to vzhledem ke kapacitě ještě možné. 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:

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

Cena:

3.800 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

Srdečně Vás zveme ☺
S úctou
Libor Štajer a Tomáš Doležal

