SEMINÁŘ

Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické
aneb prázdniny se kvapem blíží, ale v cenách a úhradách
se pořád něco děje…

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 „Ceny a úhrady ve světle poslední rozhodovací praxe SUKLu, MZ, ale i soudů“

Program semináře
Právní témata
aktuální přehled a rekapitulace aktuální a připravované legislativy: novely vyhlášek
k zákonu o léčivech (různé typy hlášení apod.), novela zákona o léčivech a FMD, možné
směry a návrhy novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a další aktuální legislativní
změny v závislosti na bezprostředním vývoji;
obrat a úspěchy pacientů - rozhodovací praxe soudů k § 16? analýza poslední rozhodovací praxe Městského soudu v Praze;
problematika nákladové efektivity v referenční skupině: aneb otřesy základních principů úhradové regulace;
nález Ústavního soudu k tzv. příloze č. 2: rozbor možných dopadů do praxe;
aktuality z rozhodovací praxe SUKL a MZ: tradiční aktuální přehled a zdůraznění podstatných rozhodnutí;

Odborně medicínská/ekonomická témata
Jaký je soudní výklad nároku na §16 vzhledem k medicínským podkladům
Kdy je žádost na §16 medicínsky oprávněná;
Jaký je soudní pohled na „výjimečnost případů“ a „jedinou možnost léčby“;
Existuje konzistence v posuzování městského soudu?;
Současná pozice §16 v úhradových mechanismem LP;
Aktuální kauzy ve SŘ:
Jak je možné využít data z reálné praxe/registr pro řízení VILP.;
Jak je nutné plánovat FE analýzy ve vztahu k ostatním běžícím řízením;
Kde je hranice mezi srovnatelnou účinností, terapeutickou zaměnitelností
a komparátorem pro CEA/BIA – ví to někdo?

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, Ing. Tomáš Mlčoch
Diskuse

Informace
Datum konání:

středa 27. června 2018,
09.00 – 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, Ph.D. a Mgr. Libor Štajer

Cena:

3.900 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

