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Vek liekov a popieranie inovácií

30. 03. 2022 on-line konferencia WEBEX
office@market-access.sk

PROGRAM
08.30 – 09.00

Registrácia - prihlasovanie do systému webex

09.00 – 09.15

Úvod do seminára
Prečo spochybňujeme prínosy nových liekov?

09.15 – 10.00

Vývoj inovatívnej liečby vo svete – pohľad farmakológa
Najnovšie „hity“ vo farmakológii. O čo sa oplatí slovenskému pacientovi
usilovať?
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. LF UK Bratislava

10.00 – 10.45

Ktoré faktory ovplyvňujú „vek liekov“ v zozname hradených liekov na
Slovensku?
Komplexná analýza liekovej politiky a úhradovej legislatívy z iného
pohľadu. Ktoré faktory a ako ovplyvňujú vekovú štruktúru liekov na
Slovensku?
PharmIn

10.45– 11.30

Ktoré faktory ovplyvňujú „vek liekov“ v zozname hradených liekov v
Českej republike?
Komplexná analýza liekovej politiky a úhradovej legislatívy z iného
pohľadu. Ktoré faktory a ako ovplyvňujú vekovú štruktúru liekov v
Českej republike?
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Value Outcomes, Praha

11.30 – 12.00

Aké sú skutočné prínosy farmaceutických inovácií?
Analýza štúdií a prác, ktoré spochybňujú prínosy nových liekov a ich
hodnotu.
Ing. Tomáš Mesároš, MBA, MSc. (HTA), ISPOR Slovensko

12.00 – 13.00

„Veková štruktúra“ zoznamu hradených liekov – porovnanie Slovenskej a
Českej republiky.
Vývoj veku liekov v kategorizačnom zozname a prvé medzinárodné
porovnanie veku hradených liekov.
PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., LF SZU, Mgr. Jana Pašková, InovaHealth

13.00 – 13.15

Prestávka

13.15 – 15.30 CET BRATISLAVA (07.15 - 09.30 EDT NEW YORK)

Aké dôležité sú inovatívne lieky v zdravotníctve? Ako je na tom
Slovenská republika?
Frank Lichtenberg na základe 30 ročného výskumu na obrovských
databázach na celom svete (USA, OECD, EU...) opakovane dokázal,
že všade tam, kde pacienti dostávajú nové či novšie lieky skôr a
viac, prežívajú dlhšie a žijú lepšie. Pozrel sa aj na slovenské dáta o
registrovaných liekoch.
Frank R. Lichtenberg, Ph.D.
Cain Brothers & Company Professor of Healthcare Management
Columbia University
Kravis Hall 522
665 West 130th Street
New York, NY 10027
https://www.nber.org/people/frank_lichtenberg

Ukončenie seminára

Seminár je organizovaný s podporou Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu v Slovenskej republike.
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