Výjimečná úhrada podle § 16 pod lupou

SEMINÁŘ

-

Rozhodovací praxe, přístup plátců,
postavení pacienta a návrh novelizace
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvat na
již avizovaný odborný, na němž se tentokrát s ohledem na nedávný a aktuálně probíhající vývoj
budeme věnovat skutečně velmi podrobně z medicínského i právního pohledu individuální
úhradě zdravotních služeb, tedy zejména léčivého přípravku pacientovi prostřednictvím
ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Téma jsme zařadili samostatně z několika důvodů:
(i) jednak s ohledem na aktuálně probíhající komplexní novelizaci zákona „48“, v rámci níž jsou
navrhovány též změny dotýkající se postupu hrazení podle § 16 (účinnost je aktuálně plánována
na 01. leden 2021)
a
(ii) také s ohledem na skutečně hojně se rozrůstající rozhodovací praxi soudů k § 16 ZoVZP
v nedávné době. Rozsudky se nám skutečně rozmnožily jak houby po dešti.
Na snídani podrobně jak z právního, tak ekonomicko-medicínského hlediska rozebereme
všechna nedávná soudní rozhodnutí a jejich dopady. Současně tato rozhodnutí zasadíme je do
kontextu s připravenou novelou a vysvětlíme Vám skutečné praktické dopady nově
navrhovaných změn a aktuálního dění do praxe. Stranou nezůstane ani postup zdravotních
pojišťoven, jejich argumentace a možný dopad nové orphan legislativy do § 16.

Program semináře
Individuální úhrada LP pacientovi přes § 16 ZoVZP:
připomenutí stávající úpravy a dosavadní rozhodovací praxe – zásady právní
a medicínské argumentace v soudních sporech;
metodiky pojišťoven k § 16;
přehled dosavadní argumentace v soudních sporech a soudní rozhodnutí: výklad
pojmů (podmínek): výjimečnost, jediná možnost apod.;

Návrh novely „48“ v mezirezortním připomínkovém řízení:
jaká budou nová pravidla hrazení podle § 16 – změní se věcně nebo jen procesně?
Podrobný proces nových pravidel a jejich důsledků do praxe;
Kde jsou největší slabiny celého systému mimořádných úhrad a jak se vyvíjí
postoj zdravotních pojišťoven?

Aktuální rozhodovací praxe soudů k úhradě podle § 16 ZoVZP:
Rozbor aktuálních judikátů správních soudů a kam se rozhodovací praxe posunula
jestli vůbec – komentář z právního i medicínského pohledu;
Lze přesněji definovat pravidla a kritéria pro přiznání mimořádné úhrady?

Informace
Datum konání:

úterý 11. února 2020,
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

Registrace a ranní káva
Mgr. Libor Štajer, MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,
Coffee break
Mgr. Libor Štajer, MUDr. Tomáš Doležal,
Diskuse

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., Mgr. Libor Štajer

Cena:

4.500,- Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek)
a zahrnuje účast na semináři a občerstvení.

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 dotazy.
S úctou
Libor Štajer a Tomáš Doležal

