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Společně s konferencí FARMAKOEKONOMIKA 2013
se uskuteční konference MARKET ACCESS ve farmacii

Přidaná hodnota pro Vás:
možnost setkání a diskuze s účastníky paralelně probíhající
konference v úvodním bloku: Aktuální dění v lékové politice

FARMAKOEKONOMIKA
2013

Farmakoekonomická studie
od A do Z

Workshop 26. září 2013

Mediální partneři:Ve spolupráci s:



FOCUS

Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz

Praha, červen 2013

Vážené dámy, vážení pánové,

špatná léková politika je často zmiňována jako příčina nedostatků financí ve veřejném zdravotnictví. Lze

změnou lékové politiky opravdu dosáhnout výrazného snížení výdajů při zachování dostupnosti a kvality

zdravotní péče? Jakou roli v rámci rozhodovacího procesu hraje farmakoekonomika?

Institute for International Research ve spolupráci s Českou farmako-ekonomickou společností si Vás dovolují

pozvat na již třetí ročník odborné konference „FARMAKOEKONOMIKA“, která se uskuteční ve dnech

24. – 25. září 2013 v Praze!

První den konference se můžete těšit na společný program konferencí „Farmakoekonomika“ a „Market

Access ve farmacii“. Budete tak mít možnost získat ucelený přehled o aktuálním stavu lékové politiky,

farmakoekonomiky i problematiky vstupu léčivého přípravku na trh od zástupců Ministerstva zdravotnictví

a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

V rámci společného programu konferencí „Farmakoekonomika“ a „Market Access ve farmacii“ zazní i další

zajímavá témata jakými jsou: problematika úhrad inovativních léčiv nebo příklady dobré praxe slovenské

zdravotní pojišťovny při centrálním nákupu léků. Program jistě obohatí diskuse na aktuální témata jakými

jsou pozitivní listy, slevové soutěže a QALY. 

Druhý den konference „Farmakoekonomika“ je zaměřen především na změny a novinky v institucionálním

zajištění HTA, výsledky pilotního projektu HTA a praktické zkušenosti s metodikou SÚKL při hodnocení

nákladové efektivity. Jak budou implementovány principy Value Based Pricing do rozhodování o úhradách? 

Přijďte si vyslechnout aktuální témata, získejte přehled o novinkách a zúčastněte se neformální diskuze

se zkušenými přednášejícími! 

I v letošním roce jsme pro Vás připravili workshop na téma „Farmakoekonomická studie od A do Z“, který

se uskuteční dne 26. září 2013.

Těším se na osobní setkání s Vámi!

Ing. Edita Čítková

Conference Director

Institute for International Research



Společné úvodní přednášky konferencí
FARMAKOEKONOMIKA 2013 & MARKET ACCESS ve farmacii

Úterý 24. září 2013

Moderátor:   Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

Od 8.30        Přivítání a výdej podkladů konference

9.00              Uvítací projev zástupce Institute for International Research a ČFES

9.10     Finanční situace systému veřejného zdravotního
pojištění a připravované změny
• Odhad příjmů zdravotnictví pro rok 2014
• Přerozdělování financí mezi zdravotními

pojišťovnami od 1. 1. 2014 
• Implementace nizozemského modelu PCG

(Pharmacy-based Cost Groups) v ČR
• Vývoj spotřeby léčiv v PCG skupinách

Mgr. Jan Kvaček, vedoucí oddělení správy
zdravotních pojišťoven, Odbor dohledu nad zdravotním
pojištěním, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

9.40    Vize Ministerstva zdravotnictví při realizaci lékové
politiky v roce 2014 a další připravované kroky
ve zdravotnictví
• Plány MZ ČR pro rok 2014 v oblasti lékové politiky
• Legislativní novinky

– Zákon o zdravotnických prostředcích
– Novela zákona o léčivech
– Legislativní zajištění FE a HTA

• Stanovení priorit a možnosti plátců v roce 2014

Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

10.25  Regulační mechanismy v oblasti stanovování cen
a úhrad léčiv a dopady na dostupnost léků
na českém trhu
• Ceny léčivých přípravků v ČR a Evropě
• Problematika referencování cen a paralelního vývozu
• Lze očekávat vyjmutí Řecka z cenového koše?
• Objemy léčiv vyvážených z ČR
• Možné metody a opatření MZ pro zajištění léků

na trhu
• Zajištění náhradních přípravků za vypadlé

přípravky na trhu
• Vliv záměn léčiv v lékárnách

Mgr. Martin Mátl, ředitel odboru farmacie,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

11.15  Pohled SÚKL na současnou lékovou politiku
• Hranice ochoty platit – Willigness to Pay
• Vliv budoucí HTA agentury na systém hodnocení

probíhající na SÚKL

Mgr. Filip Vrubel, náměstek pro odborné činnosti,
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

12.00  Společný oběd

13.15  Úloha zdravotních pojišťoven při vstupu léčiv
do systému – dohody a ujednání o zvláštních
cenových a úhradových formách
• Slevové soutěže
• Hlavní cíle zavedení

– očekávání a dopady
– kritéria slevových soutěží
– možnosti odvolání

• Systém zpětny�ch plateb – Pay Back systém
• Risk-sharingové cenové modely

Referent kontaktován

            Zkušenosti s centrálními nákupy léků
a ZP na Slovensku
• Legislativní rámec centrálních nákupů
• Sledované a porovnávané parametry

při centrálním nákupu
• Výhody a nevýhody CN

PhDr. Ľubica Hlinková, vedúca odboru centrálnych
nákupov, Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s.,
Bratislava

14.30  Pozitivní listy zdravotních pojišťoven
• Podmínky zařazení LP na pozitivní list
• Závazek o dostupnosti
• Uplatňování sankce

            Pozitivní listy v praxi nemocnic
• Ambulantní lékové listy, Nemocniční pozitivní listy

            Řetězce lékáren a využití pozitivních listů

MUDr. Pavel Frňka, DMS, ředitel strategie,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Praha

Mgr. Luboš Korbelář, obchodní a marketingový
ředitel, Dr. Max lékárna, Praha

Mgr. Martin Mátl, ředitel odboru farmacie,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D., ředitel,
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Frýdek-Místek

Přednáškový blok – Soutěže & nákupy

Panelová diskuze – Pozitivní listy v praxi

Prezentace
v rozsahu

cca 10 min
+

diskuze

Aktuální dění v lékové politice



Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., farmakolog,
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology Assessment,
Praha

9.00    Zahájení druhého dne konference, úvodní řeč
předsedy dne

9.10     Hranice ochoty platit (willingness to pay)

MUDr. Aleš Kmínek, MBA, Medical Marketing
Direktor, AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha

9.50    Principy Value Based Pricing a jejich implementace
do rozhodování o úhradách

Mgr. Ing. Petr Hájek, Director, Outcomes Research
Emerging Markets Business Unit , Pfizer Inc., Praha

10.30  Přestávka na kávu

10.50  Jaká by měla být váha farmakoekonomických analýz
v rozhodovacím procesu?

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., farmakolog,
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology
Assessment, Praha

11.30  Je vždy rigidní aplikace metodiky nákladové
efektivity přínosem pro systém
veřejného zdravotního pojištění? 

MUDr. Jana Skoupá, MBA,
Medicínské datové centrum, 1. LF UK, Praha

12.10  Společný oběd

13.10  Změny a novinky v institucionálním zajištění
HTA v ČR

• Rozložení pravomocí SUKL, MZČR, HTA agentura

• Schéma procesu HTA, role jednotlivých subjektů,
fáze HTA

• Kapacitní zajištění odborníků, vzdělávání v oblasti HTA

            Pilotní provoz HTA a ověření postupů – první
výsledky a zkušenosti

• Metodika, procesní mapa

• Manuál pro žadatele

• Pokyny pro oponenta, check list

MUDr. Pavel Vepřek, poradce ministra zdravotnictví,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

15.50  Je QALY vždy nevyhnutelným parametrem
farmakoekonomického hodnocení?

Dr. Aleš Tichopád, Business Director,
CEEOR s.r.o., Praha

16.00  Přestávka na kávu

16.20  Pohled zdravotních pojišťoven na úhrady vysoce
inovativních léčivých přípravků

• Rozšíření klasifikace vzácných onemocnění
a možnosti plátců

• Dočkáme se limitace celkových nákladů léčby
vysoce inovativními přípravky?

• Jaký očekávají pojišťovny vy�voj a kde lze ještě
hledat úspory?

MUDr. Jarmila Bohumínská, Léková komise SZP ČR,
Svaz zdravotních pojišťoven, Praha

            Registry a sběr dat vysoceinovativních přípravků
pro účely analýzy nákladové efektivity

• Centrální databáze údajů o VILP a zpracování
podkladů nutných pro analýzu nákladové efektivity

Doc. MUDr. Karel Němeček, CSc., farmakologický

konzultant, Národní referenční centrum, Praha

            Farmakoekonomické hodnocení VILP + ORPHAN

a vstup na trh

• Přechod VILP z dočasných do trvalých úhrad

• Jaká data jsou požadována pro udělení trvalé

úhrady?

• Co musí obsahovat hodnocení a jak bude

postupováno dle metodiky?

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., farmakolog,

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Assessment, Praha

18.00  Závěr prvního dne konference

18.10  Následuje koktejl

Koktejl

Na závěr prvního dne konference Vás společnost IIR zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální

výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře.

Středa 25. září 2013 

Samostatný programu konference FARMAKOEKONOMIKA 2013

Přednáškový blok – VILP & Orphan

Přednáškový blok – HTA

Přednáškový blok – Role farmakoekonomiky
v rozhodovacím procesu 

Příklady
z praxe



14.00  Přestávka na kávu

14.15  Metodika SÚKL pro hodnocení nákladové efektivity

– zkušenosti a praxe

• Metodika a manuály při rozhodování a zařazení

nový�ch technologií do úhrad

• Hodnocení a analýza nákladové efektivity, dopadu

do rozpočtu

• Metodika hodnocení nákladové efektivity (NEF)

v praxi

• Zahrnutí a hodnocení nepřímých nákladů
ve FE analýzách

Mgr. Jan Hambálek, vedoucí oddělení stanovení
výše a podmínek úhrady Praha,
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

15.00  HTA nelékových technologií

Ing. Klára Kruntorádová, farmakolog,
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology
Assessment, Praha

15.40  Závěr konference

Se zástupci farmaceutického průmyslu
• Health Outcomes Research
• Pharmaeconomics
• Market Access
• Government Affairs
• Health Technology Assessment
• Medical Director

Se zástupci zdravotnických zařízení
• Řediteli nemocnic
• Ekonomickými a finančními řediteli nemocnic
• Členy lékových komisí a farmakology
Se zástupci lékárenského trhu
Se zástupci zdravotních pojišťoven
S konzultanty v oblasti farmacie a zdravotnictví

S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI

Farmakoekonomická
studie od A do Z
Správné vedení farmakoekonomických studií
• Požadavky na provedení studie

Zdroje dat a jejich správná interpretace
• Stav a dostupnost dat
• Možnosti užití dat ze zahraničí a jejich adaptace

na domácí prostředí
• Vlastní sběr dat a jejich správná interpretace
• Klinické studie a jejich smysluplné vyhodnocení

Metodika hodnocení nákladové efektivity
• Typy farmakoekonomických studií

• Náklady na léčbu a měření výsledků farmakoterapie

• Provedení analýzy a objektivní stanovení ukazatelů

Výběr nových a inovativních terapií podle farmako ekono -
mic kých zásad

• Požadavky na analýzu: data, srovnávací parametry,
perspektiva

• Sledování přímých a nepřímých nákladů

• Kdy je užitek léčivého přípravku „skutečnou přidanou
hodnotou“?

• Náklady vs. kvalita života

• Proces hodnocení inovací

• Etické implikace

Referent kontaktován 

Workshop                                                                                                  26. září 2013, 9.00 – 16.00 hod.

MARKET ACCESS ve farmacii

Paralelně se uskuteční konference

Program najdete na: www.konference.cz

Doporučte ji
kolegům!

Real-world  medical data • Online doctor network and data 
exchange • Late phase drug research • Health economics • 
Quality of life • Market surveys • Commercial effectiveness 
monitoring

Real-world data in real-time

www.ceeor.com

Partner konference



PŘIHLÁŠKA

PŘIHLASTE SE ON-LINE: www.konference.cz

ODSTOUPENÍ
Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme ma nipulační
po platek ve výši 3.000 Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začát kem
konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samoz řej mě, že za stou -
pení účastníka je možné. Po řadatel konference si vyhra zuje z nalé ha  vých
důvodů právo na změ ny programu. Pro gram vytištěn dne 10. 6. 2013.

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: FARMAKOEKONOMIKA 2013
Úterý 24. září 2013, 8.30–18.10 hod., následuje koktejl
Středa 25. září 2013, 9.00–15.40 hod.
Workshop: Farmakoekonomická studie od A do Z
Čtvrtek 26. září 2013, 9.00–16.00 hod.
Hotel/ubytování: Ubytování a parkování není zahrnuto v účastnickém
po platku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití ome ze -
ného kon tin gentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se kon -
ference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději
4 týdny před za čát kem konference. Prosíme, rezervaci proveďte přímo
v hotelu s odvolá ním na Vaši účast na konferenci IIR:
Hotel Barceló Praha, Na Strži 32, 140 00 Praha 4
tel.: +420 296 772 111, fax: +420 241 441 023
e-mail: praha.booking@barcelo.com, www.barcelo.com

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:

Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlá še ní. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené
konto v České re pub lice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C1337.
Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před za čátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto.
Při zaplacení účast nic kého poplatku později než 14 dní před za čát kem konference Vás prosíme o před ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním
sekretariátu.

VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška:                                                                                                                       konference@konference.cz                                          +420 222 074 555
Obsah konference:                                      Ing. Edita Čítková                                    edita.citkova@konference.cz                                        +420 222 074 532
Změny adresy/marketing:                          Květoslava Neubauerová, DiS.               kvetoslava.neubauerova@konference.cz                    +420 222 074 513
Partnerství & výstavnictví:                         Ing. Petra Pavlínková Kopecká               petra.kopecka@konference.cz                                     +420 222 074 528

V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete
formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode:

Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2
fax: +420 222 074 524�•�tel.: +420 222 074 555�•�e-mail: konference@konference.cz�•�www.konference.cz

Titul konference: FARMAKOEKONOMIKA 2013, kód konference: C1337

Registrace a cena:                                                 zvýhodněná: do 8. 7. 13                      zvýhodněná: 9. 7. – 26. 8. 13                       základní: od 27. 8. 13
konference                                                                          21.995 Kč + DPH                                          22.995 Kč + DPH                              23.995 Kč + DPH
workshop                                                                             13.500 Kč + DPH                                          13.995 Kč + DPH                              14.500 Kč + DPH
konference+workshop                                                        33.500 Kč + DPH                                          34.995 Kč + DPH                              36.500 Kč + DPH

Cena pro státní zdravotnická zařízení:
konference                                                                                                                                                  15.995 Kč + DPH
Cena za konferenci pro členy ČFES:
konference                                                                                                                                                  15.995 Kč + DPH

Využijte náš atraktivní slevový systém!
10 % sleva pro 2 účastníky
20 % sleva pro 3 účastníky
30 % sleva pro 4 a více účastníků
Pro uplatnění slevy je nutné registrovat účastníky z jedné společnosti
součas ně. Sleva se vztahuje na jednu nebo obě konference:
FARMAKOEKONOMIKA 2013 (C1337) a MARKET ACCESS ve farmacii (C1342).Konference se nemohu zúčastnit, objednávám

dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990 Kč + DPH

PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI

příjmení křestní jméno

pozice oddělení

telefon fax

e-mail

datum podpis

firma

IČ

DIČ

ulice/poštovní přihrádka

město/PSČ

počet zaměstnanců v podniku

oblast podnikání

Ano, závazně se přihlašuji na:          konferenci             workshop
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Ano, závazně se přihlašuji na:          konferenci             workshop

Přeji si dostávat informace e-mailem
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