SEMINÁŘ

Nejenom ceny a úhrady - aktuality právní,
medicínské a ekonomické
aneb čas je pouhopouhé prozatím …

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás po uplynutí určité doby jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE
OUTCOMES pozvali na pokračování již tradičního nepravidelného občasného odborného semináře
na téma cen a úhrad léčivých přípravků, nyní souhrnně na téma „Přetrvávající problémy v řízeních o cenách a úhradách léčiv“

Program semináře
Právní témata
aktuální přehled připravované a projednávané legislativy: zejména zákon o léčivech
a novely souvisejících vyhlášek (různé typy hlášení apod.), novela zákona „48“ a pozměňovací návrh „Vyzula“ apod.;
problematika litispendence a „blokačních“ řízení: aneb kam kráčíš systéme cen
a úhrad;
náhrada škody způsobené správními orgány v souvislosti se správními řízeními
o cenách a úhradách: odpovědi na základní a související otázky;
aktuality z rozhodovací praxe SUKL a MZ: zdůraznění zrušovacích rozhodnutí MZ
a vyhodnocení dopadů do praxe a dalších řízení;

Odborně medicínská/ekonomická témata
vysoce inovativní léčivé přípravky:
jaké jsou zkušenosti z prvních 10 let VILPů;
současná výkladová praxe SUKLu/MZd;
historické statistiky VILPů;
pro jaká léčiva a jaké situace je VILP vhodný nástroj;
kazuistiky z rozhodovací praxe:
jaké možnosti vstupu do úhrady mají orfany;
VILP a dočasná úhrada a VILP bez dočasné úhrady;
jak využít data z reálné klinické praxe;
výkladový postoj SUKLu k terapeutické zaměnitelnosti.;

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.,
PharmDr. Martin Ševec, Ing. Klára Lamblová, Ing. Tomáš Mlčoch

10:45-11:00

Diskuse

Informace
Datum konání:

úterý 31. října 2017,
08.30 – 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, PhD. a Mgr. Libor Štajer;

Cena:

3.800 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena z organizačních důvodů podle
přihlášek, nikoliv následných rušených účastí apod., zejména den před konáním
snídaně či těsně před konáním) 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

