
Výzvy Market Access na 
Slovensku v roku 2017

Health Care & Market Access in Practice

14.03.2017
Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava, Slovakia
www.austria-trend.sk 

Aké zmeny nás čakajú v oblasti dostupnosti inovatívnych liekov a iných 
zdravotníckych technológií v roku 2017?



ProgrAM

8:00 - 9:00

Registrácia

9.00 – 9.15

Otvorenie seminára

09.00 – 09.45

Systém a možnosti prehodnotenia liekov a zdravotníckych technológií

MUDr. Lucia Hlavinková, PhD., ISPOR Slovensko

Prehodnotenie klinickej a nákladovej efektivity liekov, tzv. reassessment 
naštartovalo Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo financií v rámci vládneho 
programu Hodnota za peniaze v roku 2016. Revízia výdavkov sa zameriava na 
identifikáciu liekov, ktoré nespĺňajú podmienku nákladovej efektívnosti. Aké 
metodiky sú vhodné pre „reassessment“, ktoré inštitúcie sa venujú prehodnoteniu 
a na čo slúži? Sú zahraničné skúsenosti prenositeľné na Slovensko? 

09.45 – 10.30. 

Význam a možnosti horizontálneho skenovania liekov 
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD, MSc (HTA), Slovenská spoločnosť pre 
farmakoekonomiku

Akákoľvek snaha o prehodnotenie úhrad nie je úplná bez poznania toho, čo nás čaká 
v blízkej budúcnosti aby sme porovnali dopyt s ponukou. Horizontálne skenovanie 
čiže horizon scanning v rôznej podobe využívajú autority a platitelia po celom 
svete. Dokážeme implementovať tento osvedčený systém do úhradových procesov 
u nás? Ako hodnotia odborníci prvé výsledky na Slovensku a možnosti využitia?



10.30 – 11.00

Coffee Break

11.00 – 11.45 

Úsporné opatrenia v oblasti liekov a ich dopady

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., EPF, AOPP, PhDr. Mária Lévyová, AOPP

Všetky kroky, ktoré slovenské zdravotníctvo realizuje, sa bytostne dotýkajú práve 
pacientov. Vidíme významné snahy o prehodnotenie nákladovej efektivity a úhrad 
liekov, očakávame zmeny v oblasti výnimiek na úhradu finančne náročnej liečby, 
pripravujú sa kroky na lepšie hodnotenie zdravotníckych pomôcok a technológií. 
Aké sú možnosti na udržanie a zlepšenie dostupnosti liečby pre pacientov?  

11.45 – 12.30

Kontrolné tabuľky (checklisty) a ich využitie pri hodnotení žiadostí

RNDr. Mária Pšenková, MPH, ISPOR Slovensko

Má Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku dostatočné nástroje a 
kompetencie na hodnotenie žiadostí o úhradu? Aké nástroje používajú hodnotiace 
autority v zahraničí? Aké sú prvé skúsenosti s využitím odporúčaní CHEERS 
pri hodnotení žiadostí? Diskutujeme s odborníkmi nad štruktúrou a formou 
„konsolidovanej správy pre podanie žiadosti o úhradu“ a jej praktickým významom.

12.30 – 13.00

Diskusia

Riadená diskusia zo zástupcami priemyslu, zdravotných 
poisťovní, odborníkov a inštitúcií na témy odpoludňajšieho bloku.



MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH, Ministerstvo zdravotníctva

Fakty a argumenty pri tvorbe kľúčového zákona ktorý určuje dostupnosť 
liekov a zdravotníckych pomôcok na Slovensku. Ktoré z navrhovaných 
opatrení budú mať reálny  dopad  na  dostupnosť  inovatívnej  
medicíny  pre  pacienta?  Zmení  novela zákona 363 paradigmy 
Market Access na Slovensku? Aké sú plány ministerstva v oblasti HTA?

14.00 – 14.45 

Novela zákona 363 a jej význam v liekovej politike 

PharmDr. Mgr. Matej Petrovič, Ministerstvo zdravotníctva

14.45 – 15.30 

Porovnanie českej a slovenskej metodiky a pravidiel pri príprave a 
hodnotení farmakoekonomickej časti žiadosti o úhradu lieku

Rozbor a hodnotenie základných noriem pre prípravu a hodnotenie 
podkladov k nákladovej efektivite liekov.  Aké sú rozdiely  medzi 
Slovenskou a Českou republikou a kde  sú  možnosti  spolupráce  
pri  usmerňovaní  prípravy   a  hodnotenia  žiadostí  o   úhradu?
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13.00 – 14.00 

Obed

15.30 – 16.00

Diskusia

Riadená diskusia zo zástupcami priemyslu, zdravotných 
poisťovní, odborníkov a inštitúcií na témy odpoludňajšieho bloku.


