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Program
08.00 - 09.00

Registrácia - prihlasovanie do systému webex

09.00 – 09.30

Náklady na lieky a ich (skrytá) hodnota v kontexte zdravotnej a liekovej
politiky štátu
Zdroje dát o spotrebe liekov a nákladoch. Ako je na tom Slovensko v
medzinárodnom porovnaní? Náklady na lieky v porovnaní s ostatnými
nákladmi v zdravotníctve – vieme to porovnať?
Martin Smatana, MSc.

09.30 – 10.00

Výzvy v systéme úhrad liekov z pohľadu dotknutých subjektov
Do akej miery a akými nástrojmi sú jednotliví hráči schopní regulovať
náklady na lieky. Aké sú výsledky v posledných 10 rokoch?
PharmDr. Daniel Ferianc, SSFE, o. z. SLS

10.00 – 10.30

Indikačné obmedzenia – história, možnosti a využitie
Definícia, história a možnosti indikačných obmedzení. Nástroj na
reguláciu nákladov alebo alternatíva k štandardným postupom
v medicíne?
MUDr. Radovan Štetka, SSFE, o. z. SLS

10.30– 11.00

Je možné regulovať efektívnosť nákladov na lieky pomocou HTA a
zreálňovať ich využitím HTR?
Je hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) vhodný nástroj
na reguláciu (efektívnosti) nákladov na lieky? Ako by sa dalo robiť
prehodnotenie zdravotníckych technológií (HTR)?
MUDr. Elena Marušáková, MBA, M&C Consulting Group

11.00 – 11.15

Coffee break
11.15– 11.45

Súcitná liečba ako spôsob financovania liekov
Súcitná liečba a pacientske schémy – aké sú princípy a ako sa dajú
uplatniť na Slovensku.
Mgr. Ivan Chalupa, MPH, AIFP

11.45 – 12.15

Revízia úhrad – história, význam a dopady
Vývoj legislatívy za posledných 10 rokov. Dopady a zmeny v úhradovej
vyhláške. Atribúty regulácie úhrad za lieky – transparentnosť,
predvídateľnosť, pripravenosť na dopady.
Ing. Iveta Pálešová, AIFP

12.15 – 12.45

Inovatívne možnosti financovania nákladov na lieky
Aké modely financovania mimoriadne náročnej liečby sa uplatňujú vo
svete? Je Slovensko pripravené?
Mgr. Martin Vlachynský, INESS - Institute of Economic and Social Studies

12.45 – 13.15

Pacienti a náklady na lieky – pohľad, história a kazuistiky
Ako sa vyvíjajú na Slovensku náklady a doplatky na lieky z pohľadu
pacientov. História a kazuistiky doplatkov na lieky a potencionálne
dopady na pacientov. Aké navrhujú pacienti riešenia.
PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., AOPP
PhDr. Mária Lévyová, AOPP

Ukončenie seminára
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