Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické

SEMINÁŘ

aneb v cenách a úhradách se pořád něco děje, tentokrát zásadně!
-

Novela
ovela zákona „48“ a její dopady
–

podrobně a prakticky z pohledu právního
i farmakoekonomického
Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali na
pokračování již tradičního odborného semináře na téma cen a úhrad léčivých přípravků, nyní souhrnně na téma „Návrhy na legislativní změny v § 16 a v části šesté ZoVZP“. Ministerstvo před několika málo dny po dřívějším avizování rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely pravidel pro
stanovování cen a úhrad, kdy je nutné podotknout, že navrhované změny se nebudou týkat jen
nejčastěji avizovaných VILPů a orphanů, ale zahrnují skutečně některé komplexní zásahy do celého
procesu stanovování cen a úhrad.
V této souvislosti, a jak se i někdy o této problematice společně hovořilo (souvislost vstupu do systému prostřednictvím § 16 nebo prostřednictvím standardního systému podle části šesté ZoVZP), ministerstvo již před nějakým časem připravilo novelizaci postupů podle § 16. Navrhované změny spočívají zejména v bližší úpravě tohoto procesu po formální stránce.
Na semináři Vám komplexně vysvětlíme praktické dopady obou těchto navrhovaných novel, a rozebereme je jak z pohledu právního, tak medicínsko-ekonomického.

Program semináře
Návrh novely k § 16 z právního i medicínsko-ekonomického pohledu:
Stručné shrnutí dosavadní úpravy:
dosavadní rozhodovací praxe;
nastínění postupného vývoje praxe;
Související kauza u rozšířeného senátu NSS:
Je rozhodování podle § 16 vůbec soudně přezkoumatelným rozhodnutím?
Rizika z nového nastíněného výkladu?
Návrh novely:
základní principy;
konkrétní pravidla;
sporné body novely;

Návrh novely k části šesté ZoVZP z právního i medicínsko-ekonomického
pohledu:
VILPy;
Nová definice VILP;
Jaké bude mít dopady na možnost získání statutu VILP?
Stane se VILP režim více čí méně atraktivním oproti současnému stavu?
ORPHANy:
Třetí cesta vstupu do úhrady pro léky na vzácná onemocnění;
Pro koho bude vhodná a pro koho ne?
Kde hledat veřejný zájem
Jaké bude rozhodování komise a podle jakých pravidel?
Další zbytková kategorie? Nikoliv, právě naopak!
Bude se měnit definice nákladové efektivity, případně jak?
Nová definice dopadu do rozpočtu;
Nová pravidla pro stanovování cen a úhrad podobných přípravků? Napravení
dosavadních vad úpravy či přidělání dalších?
Zavedení nových poplatků (úhrady nákladů za odborné úkony) a jejich povaha
a účel?
Nové instituty pojišťoven – co to bude smluvní cena zdravotní pojišťovny?
Změny v pravidlech pro vedení hloubkových a zkrácených revizích? Jaký bude nově
jejich vztah?
A další a další změny, o kterých je třeba vědět včas!

Informace
Datum konání:

úterý 18. června 2019,
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
Blok k § 16 – Mgr. Libor Štajer, MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Coffee break
Blok k novele části šesté – Mgr. Libor Štajer, MUDr. Tomáš
Doležal, Ph.D., JUDr. Lenka Vlková, 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:

4.500,- 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

