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Základy HTA pre hodnotenie liekov a pomôcok

27.6.2017 

Vzdelávací seminár v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií1

s odbornou garanciou

Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o. z. 
Slovenskej lekárskej spoločnosti

Odbornej spoločnosti ISPOR Slovensko

 v spolupráci s odborníkmi

SYREON Inštitút v Budapešti, vedúcim pracoviskom v  oblasti HTA v  Strednej 
a Východnej Európe

Seminár sa zameria formou kazuistík a prípadovými cvičeniami2 na problematiku 
hodnotenia prínosov a nákladovej efektivity liekov a zdravotníckych pomôcok. 
Seminár reflektuje potreby kontroly a  hodnotenia časti farmakoekonomickej 
analýzy žiadostí o  hradenie liekov a  pomôcok. Názorným spôsobom uvedie 

návody pre posúdenie kvality a validity žiadostí.



PROgRAm

8:00 - 9:00

Registrácia & káva

9:00 – 9:20

Lieková politika a perspektíva jej smerovania

Matej Petrovič, Peter Mrva, MZ SR

Stratégia a ciele liekovej politiky z pohľadu ústredného orgánu štátnej správy. 

09:20– 10:00

Hodnotenie zdravotníckych technológií a perspektíva jeho 
smerovania 
Peter Mrva, Matej Petrovič, MZ SR

Rozsah zmien a  noviniek v  zákone a  ich dosah na výkon 
hodnotenia zdravotníckych technológií v  Slovenskej republike. 

10:00 – 11:00

Ako rozumieme modelom a ako ich posudzujeme - teória1

Bertalan Németh, ELTE a SYREON Inštitút, Budapešť

Modelovanie ako nástroj, proces prípravy modelu, typy modelov, ako ich čítame 
a  ako im rozumieme. Teória hodnotenia modelov pri posudzovaní žiadosti.



11:00– 11:30

Coffee Break

11.:30– 13:00 

Ako rozumieme modelom a ako ich posudzujeme – praktická časť1

Bertalan Németh, ELTE a SYREON Inštitút, Budapešť

Demonštrácia modelov, napĺňanie modelu. Možnosti adaptácie modelu 
na lokálne podmienky. Príklady chýb modelov pri posudzovaní žiadosti.  

14:00 – 15:00

Ako čítame a posudzujeme analýzu dopadu na rozpočet

Martin Višňanský, SSFE, Jana Slušná, InnovaHealth s.r.o.

Ako posúdiť analýzu dopadu na rozpočet? Vieme vyhodnotiť validitu dopadu 
na rozpočet? Do akej miery sú predikcie spoľahlivé a  aké sú možnosti 
priebežnej kontroly? Ukážky zlyhania predikcie na konkrétnych príkladoch.

13:00 – 14:00 

Obed

Mária Pšenková, Marek Psota, Lucia Hlavinková, PHARM-In, spol. s r.o./GSK Slovakia 
s.r.o./ISPOR Slovakia, o.z.

15:00 – 15.30 

metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru 
lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a 
medicínsko- ekonomického rozboru dietetickej potraviny



Elena Marušáková, M&C Consulting Group s.r.o.

15:30 – 16.00 

multikriteriálna analýza (mCDA) ako nástroj hodnotenia

Novela zákona zavádza novou vyhláškou MCDA do praxe ako nástroj 
pre stanovenie, či má posudzovaný liek významný vplyv na prostriedky 
verejného zdravotného poistenia. Okrem iných parametrov sa príslušným 
bodovým ohodnotením sledujú aj hodnotenia prínosov lieku vo vybraných 
krajinách. Ako fungujú hodnotenia HAS vo Francúzsku, IQWIG v  Nemecku, 
SMC v  Škótsku, NICE vo Anglicku, kde ich nájdeme a  ako ich čítame.

Okruh problémov pri aplikovaní Metodickej pomôcky a  možnosti aktualizácie 
metodickej pomôcky do konca roku 2017 s  výhľadom na použitie po 
nadobudnutí účinnosti pripravovanej novely zákona 363/2011 Z. z.

1 Seminár je sčasti v anglickom jazyku, tlmočenie nie je zabezpečené
2 Vyžaduje sa notebook s nainštalovaným programom Microsoft Office EXCEL
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