Inovativní terapie v psychiatrii
11. listopadu 2021
Prezenčně Hotel Step i online

PROGRAM H PLUS

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci

Inovativní terapie v psychiatrii
Konference se koná dne 11. listopadu 2021 od 10 hodin prezenčně v Hotelu Step v Praze
a zároveň i online
Úvodní slovo:

Medicínské inovace, které přináší farmaceutický průmysl, jsou zcela zásadním příspěvkem k rozvoji moderní
medicíny. Ukázala to i pandemie COVID-19, kde to jsou právě vakcíny a monoklonální protilátky, které přispěly k
jejímu zvládání. Rizika, komplexnost a náklady na vývoj nových léků stále rostou společně s tím, jak rostou
požadavky regulátorů. Tyto náklady se odráží i do cen nových farmaceutických technologií. Navíc se otevírají nové
možnosti, které byly před 10 lety ještě nepředstavitelné. Oblasti nervových degenerací, závažných psychóz, ale i
stále častější manifestace těžko zvládatelných depresivních stavů jsou nyní pokrývány intenzivním výzkumem,
který přináší další vlnu inovativních léčebných postupů. Prodlužování a zvyšování kvality života populace je bez
těchto moderních léků obtížně představitelné a každá společnost se musí pokusit najít rovnováhu mezi
rostoucími náklady a slibnými přínosy. Další konference zabývající se problémy inovativní farmakoterapie má
tradiční schéma, na nezávislé půdě se setkávají zástupci státu, regulátora, pojišťoven s odborníky a zástupci
pacientů, aby hledali cesty a pravidla pro rychlejší přístup k novým léčebným metodám, tentokrát v psychiatrii.
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

Nedávno jsme si připomněli Světový den duševního zdraví, tentokrát s mottem „Duševní zdraví pro všechny“,
jehož cílem je připoutat pozornost a zvýšit povědomí o problémech v oblasti duševního zdraví na celém světě, a
také o nutnosti větších investic do péče i výzkumu duševních poruch. Bohužel to již není pouhá chiméra
odborníků, kteří vyzdvihují svou nepostradatelnost a důležitost, protože žádají o financování své oblasti, ale i
epidemiologové a ekonomové upozorňují na významný problém, který souvisí s širokou prevalencí duševních
poruch v moderním světě. Je to převážně psychická zátěž a z evolučního hlediska rychlé změny dramaticky měnící
život v moderní společnosti, které se odrážejí nejen v oblasti tělesného, ale stále pronikavěji i duševního zdraví
každého z nás, a proto hledání nových možností, jak pozitivně ovlivnit duševní zdraví, patří k největším výzvám
moderní medicíny.
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D

Přípravný výbor:
RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., předsedkyně akademické rady, Academy of Health Care
Management
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, předseda správní rady, Academy of Health Care Management
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D, přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice,
místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Program konference:

I.blok - 10:00 – 11:30 hod.
Současná situace v oblasti inovativních léků - MUDr. Tomáš Doležal, iHETA
Pohled ministerstva - MUDr. Alena Šteflová, ředitelka odboru zdravotní péče MZČR
Dostupná data v psychiatrii - Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, zástupce ředitele, ÚZIS

Oběd 11:30 – 12:30 hod.

II.blok 12:30 – 14:30 hod.
Lékaři specialisté:
Nové horizonty léčby depresivních poruch - doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D
Moderní léčba schizofrenie - prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D
Nové poznatky v léčbě demencí - doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Lidé se zkušeností s duševním onemocněním a jejich adherence k léčbě - RNDr. Dana Chrtková Dialogos, z.s.

Panelová diskuze zástupců pojišťoven k úhradě psychiatrické péče
MUDr. Alena Miková - ředitelka Odboru léčiv a zdrav. prostředků VZP ČR
MUDr. Renata Knorová, MBA - zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Vzdělávací akce je hodnocena 3 kredity.

Registrace:

Vaše registrační údaje zašlete, prosím, e-mailem na ostadalova@ahcm.cz
Registrační poplatek je 1.900 Kč vč.DPH
Při registraci, prosím, uveďte registrační údaje:
Titul, jméno, příjmení
Vaše ev.číslo u ČLK
Pozice
Společnost
IČ

Vzhledem k současné situaci související s pandemií Covid-19 se konference koná zároveň i online.
Informujte nás, prosím, už při registraci, jakou formu jste si zvolili. Děkujeme.

Kontakt:
Academy of Health Care Management s.r.o.
Kartouzská 3274/10, Praha 5 - Smíchov
IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541
http://www.ahcm.cz

Pořadatel:
Program Health Plus je moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní
ambulantní péči v ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších lůžkových pracovišť.

Organizátor:
Academy of Health Care Management vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce manažerů
ve zdravotnictví, kteří měli zájem předávat své znalosti a zkušenosti. Klade si za cíl poskytovat
kvalitní vzdělávání zdravotnickým manažerům na všech úrovních řízení. Akademie je půdou pro
setkávání našich i zahraničních významných odborníků a řídících pracovníků ve zdravotnictví a
pravidelně pořádá semináře a kurzy zaměřené na aktuální problematiku managementu
zdravotnických zařízení. Ve spolupráci s americkými akademickými partnery poskytuje studijní
program MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a
moderních technologiích ve zdravotnictví.

Odborný garant konference:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D, přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice,
místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

