SEMINÁŘ

Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické
aneb sejdeme se v novém roce – s novou výjimečnou energií ☺

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali
v podstatě na novoroční pokračování již tradičního odborného semináře na téma cen a úhrad
léčivých přípravků, nyní souhrnně na téma „Výjimečná úhrada podle § 16 a další aktuality
v oblasti cen a úhrad (včetně rozhodovací praxe SÚKLu a MZd)“

Program semináře
Právní témata
aktuální rekapitulace přijaté, připravované a projednávané legislativy: zejména
zákon o léčivech a novely souvisejících vyhlášek (různé typy hlášení, elektronický
recept apod.), připomenutí povinností od 01. 01. 2018;
individuální úhrada na § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění: reálný
právní pohled:
práva a povinnosti pacienta při žádosti o výjimečnou úhradu;
postavení a role lékaře v rámci žádosti o výjimečnou úhradu;
úloha poskytovatele a plátce při žádosti o výjimečnou úhradu;
dopady aktuální judikatury na žádost o výjimečnou úhradu;
aktuality z rozhodovací praxe SUKL a MZ: zdůraznění aktuálních zásadních rozhodnutí
MZ a vyhodnocení dopadů do praxe a dalších řízení;

Odborně medicínská/ekonomická témata
individuální úhrada na § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění: odborný pohled:
rekapitulace odborných kritérií naplnění § 16;
změny v postoji zdravotních pojišťoven;
ekonomické dopady a analýza příčin;
další vývoj a možné scénáře;
léčiva s nepříznivou farmakoekonomikou - možnosti vstupu do systému úhrad
jak dále rozvíjet systém vysoce inovativních léčivých přípravků (VILP);
orfany ve slepé uličce – rekapitulace vývoje;
jaká řešení nabízí evropské úhradové systémy;

Časový harmonogram
08.30 - 09.00
09.00 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.00

Registrace a ranní káva
Právní blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Lenka Vlková
Coffee break
Medicínsko-Ekonomický blok – MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,
PharmDr. Martin Ševec
Diskuse

Informace
Datum konání:

čtvrtek 25. ledna 2018,
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:

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

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

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

