Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické

WEBINÁŘ

aneb tentokrát formou webináře!

Aktuálně z praxe

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali na
tradiční odborný seminář na téma cen a úhrad léčivých přípravků, s ohledem na aktuální situaci
tentokrát netradičně formou webináře.
Velká komplexní novela zákona „48“, která na přelomu roku vstoupila do mezirezortního
připomínkového řízení a kterou jsme se z velké části zabývali na našem posledním semináři, stále stojí
„zaparkovaná“ na MZ, jelikož dosud nedošlo k vypořádání připomínek, po němž bude následovat
předložení na vládu a následně do Sněmovny.
I nadále tuto komplexní novelu bedlivě sledujeme, nicméně Ministerstvo i SÚKL, a v neposlední řadě
zdravotní pojišťovny svou praxí v mezidobí připravili dostatek témat k diskuzi.
Dochází zejména k vývoji v otázce hodnocení dopadu do rozpočtu, kdy Ministerstvo v nedávné době
vydalo dvě poměrně přelomová rozhodnutí k otázce příliš vysokého dopadu do rozpočtu. Na to navazuje
též praxe zdravotních pojišťoven, kdy ujednání s nimi se pro účely získání úhrady stává čím dál častější
nutností. Jelikož přístup SÚKLu je i nadále nekompromisní, a ujednání resp. souhlas plátců je třeba do
správních řízení vložit včas, na semináři se tak budeme zabývat aktuálními vzory risk-sharingových
smluv zdravotních pojišťoven, rozebereme jejich problematické aspekty a pro dokreslení celé mozaiky
vysvětlíme i praktické dopady zákonných i smluvních povinností zdravotních pojišťoven ve vztahu
k poskytovatelům zdravotních služeb co se týče kontroly vykázané péče.

Program webináře
Právní a medicínská část
Legislativa s dopadem do farmacie – praktický přehled – buďte stále připraveni
na to, co Vás čeká
Aktuální rozhodovací praxe k příliš vysokému dopadu do rozpočtu:
Nejnovější kauzy NOAC a ESMYA a jejich předchůdci – vysvětlení starších
rozhodnutí ministerstva k otázce, zda může být příliš vysoký dopad do rozpočtu
důvodem pro nepřiznání úhrady, a jejich konfrontace s novými rozhodnutími
z 30.3. (ESMYA) a 9.4.2020 (NOAC);
Jak to bude s budoucí rozhodovací praxí? Co lze ve správních řízeních namítat?
Jaký je možný budoucí postoj SUKL po verdiktech MZ?
Připomenutí praxe SÚKLu ohledně přerušování řízení pro účely uzavření dohod
s plátci za účelem zajištění akceptovatelného dopadu do rozpočtu;
Dohody s plátci:
Posilující role plátců při vstupu do úhrady a zároveň více restriktivní přístup
v dohodách o sdílení rizik;
Přehled typových ujednání se zdravotními pojišťovnami (VZP i Svaz) a vysvětlení
jejich základního účelu a použití;
Problematické aspekty jednání s plátci – na co si dát pozor – upozornění z praxe;
Nový přístup VZP v risk-sharingových smlouvách;
Jak postupovat u léků, které nemohou být nákladově efektivní?
Povinnosti plátců při kontrole vykázané péče u poskytovatelů zdravotních služeb:
Zákonná a smluvní úprava vztahu poskytovatel-zdravotní pojišťovna;
Dopad na smluvní ujednání s držiteli rozhodnutí o registraci.

Informace
Přednášející:

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

Datum konání:

středa 17. června 2020,
10.00 – 12.30 hod

Cena:

3.900 Kč + 21 % DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek)

Kontaktní osoba
a přihlášky:
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především na Vaše dotazy!
Libor Štajer a Tomáš Doležal

