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Program
08.00 - 09.00

Registrácia - prihlasovanie do systému webex

09.00 – 09.45

Spotreba liekov – očakávania a skutočnosť.
Vieme predikovať náklady na lieky? Sme skôr zvyknutí, že skutočné
náklady na lieky po kategorizácii predbehnú modelovaný dopad na
rozpočet. Môže sa stať aj opačná situácia? Príklady, kedy očakávania
rastu nákladov predbehli skutočnosť.
Michal Štofko, PhD, Martin Smatana, MSc., MSquare

09.45 – 10.30

Máme v Českej republike dosť liekov?
Aké sú potreby dofinancovania liekov po pandémii.
MUDr. Tomáš Doležal, PhD, Value Outcomes, Praha

10.30– 11.00

Odkladaná liečba a dopady nedostupnosti liečby na pacientov s
vzácnymi ochoreniami.
Výsledky európskeho prieskumu a slovenská realita.
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc., EUPATI Slovensko

11.00– 11.30

Analýza úspešnosti podaní o zaradenie do úhrady v období 2020-2021.
Existuje úspešný recept na zaradenie úhrady?
Mgr Jana Slušná, InovaHealth, s.r.o.

11.30– 12.00

Vývoj liekovej politiky na Slovensku z pohľadu generického priemyslu.
Aký je vývoj v oblasti generík a biologicky podobných liekov?
MUDr. Terézia Szádocká, GENAS

12.00– 12.30

Vývoj liekovej politiky na Slovensku z pohľadu originálneho priemyslu a
vývoj dostupnosti onkologickej liečby.
Ing. Iveta Pálešová, AIFP

12.30 – 13.00

Odložená zdravotná starostlivosť a jej dopady na pacientov a
zdravotníctvo – pohľad pacientov.
Ako pandémia COVID ovplyvnila zdravotnú starostlivosť? Aké sú
aktuálne výzvy v zdravotníctve? AOPP predstavuje výsledky získané zo
zdravotných poisťovní a od pacientov.
PhDr. Mária Lévyová, PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., AOPP

13.30 – 13.45

Môže telemedicína zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre
slovenského pacienta?
Aké sú reálne možnosti telemedicíny na Slovensku? Vieme
kompenzovať slabé miesta ako napríklad nedostatok lekárov alebo zlú
kvalifikačnú štruktúru medicínskymi aplikáciami? Je podpora lekárov
prostredníctvom umelej inteligencie reálna a dostupná? Ukážeme si
príklady z kardiológie.
Bc. Robert Herman, Co-founder and COO | Powerful Medical
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