Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické

SEMINÁŘ

aneb advent:
skutečně šťastný a veselý :-)

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás 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 „§ 16 i bujná rozhodovací praxe pokračují“.
Jak jste jistě zaznamenali i z médií:
(http://www.zdravotnickydenik.cz/2018/11/metodika-vzp-k-paragrafu-16-svete-od-prosince-podpori-revizni-lekare-odborna-stanoviska/),
VZP připravila metodiku k § 16, která by měla urychlit rozhodování a posílit kvalitu a předvídatelnost
rozhodování o úhradě na § 16. Skutečné dopady této metodiky do praxe bychom tak rádi na semináři komplexně vysvětlili.
Podobně připravilo dostatek témat k diskuzi i Ministerstvo zdravotnictví svou v poslední době
poměrně bujnou rozhodovací praxí. Tentokráte však nelenily ani soudy a v nedávné době padlo
velmi zajímavé rozhodnutí k otázce hledání cenových referencí v zahraničí SUKLem, které může
znamenat též převratné dopady do procesu stanovování cen a úhrad a do výsledných hodnot,
o nichž bude rozhodnuto.

Program semináře
Právní témata
aktuální přehled a rekapitulace aktuální a připravované legislativy;
§ 16:
metodika VZP k § 16: rozbor dopadů do praxe;
další vývoj v rozhodovací praxi k § 16: poskytnutí aktuálního přehledu s vysvětlením
dopadů;
fixace základní úhrady a možnosti změny mezi revizemi: aneb pokračování rozhodovací praxe MZ a vysvětlení rozdílů jednotlivých rozhodnutí;
pravomocná vs. předběžně vykonatelná úhrada: pokračování převratné rozhodovací
praxe s nastíněním možných dopadů do praxe;
aktuality z rozhodovací praxe SUKL a MZ: tradiční aktuální přehled a zdůraznění
podstatných rozhodnutí;
aktuální soudní rozhodnutí: k otázce hledání cenových referencí v zahraničí SUKLem
a rozbor dopadů do praxe.

Odborně medicínská/ekonomická témata
Jednotný formát žádost podání na SUKL
Klinické podklady a jak je v novém podání strukturovat;
Ekonomické analýzy a změny v jejich podobě
Dojde k ovlivnění (zkrácení) délky řízení?
Nová metodika VZP k §16
Co bude znamenat zapojení odborných společností
Jak to změní přístup žadatelů a výrobců
Aktuální vývoj připravované novely zákona 48/1997 Sb.
Nový cenový předpis 2018

Informace
Datum konání:

úterý 11. prosince 2018,
09.00 – 11.00 hod

Časový harmonogram:
08.30 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.45

10.45 – 11.00
Místo konání:

Registrace a ranní káva
Právní blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Lenka Vlková
Coffee break
Medicínsko/ekonomický blok – MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,
Ing. Tomáš Mlčoch, PharmDr. Martin Ševec,
Ing. Monika Šebestiánová
Diskuse

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:

3.900 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek)
a zahrnuje 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

