Pozvánka na konferenci

Novela zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění a navazujících právních předpisech
2. prosince 2021
od 9:30 hodin
Prezenčně Hotel Step i Online

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci
Novela zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a navazujících právních předpisech
Konference se koná dne 2. prosince 2021 od 9:30 hodin prezenčně v Hotelu Step v Praze
a zároveň i online

Úvodní slovo:
Dosavadní právní úprava veřejného zdravotnictví a postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování
o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nebyly vždy
jednotné. Pro řadu léčivých přípravků, které jsou určeny k terapii vzácných onemocnění, nedával systém
regulace dostatečný prostor pro rychlý vstup do úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění
a vzhledem k finanční náročnosti těchto léčivých přípravků, to mohlo znamenat i faktickou
nedostupnost takového léčivého přípravku pro pacienta.
Předmětná novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se dotýká i dalších oblastí
veřejného zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb. Navrhovaná úprava Ministerstva
zdravotnictví doznala z podnětu všech dotčených subjektů vysoký podíl změn v procesu jejího
schvalování. Tak došlo mimo jiné i k novelizaci zákona o zdravotních službách.
Předmětem konference je seznámit se s novelizovanou právní úpravou a diskutovat nad otázkou,
nakolik bylo dosaženo žádoucího hlavního cíle, tj. zjednodušení a zvýšení transparentnosti vstupu
léčivých přípravků do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění a naplnění potřeb pacientů.
JUDr. Alena Tobiášová

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
JUDr. Alena Tobiášová, MBA, advokátka, 1.LF UK

Program konference:
9.30 – 9.35
Úvodní slovo – AHCM

9.35 – 10.05
JUDr. Alena Tobiášová, MBA, advokátka, 1.LF UK
Přínosy novely zákona 48/1997 Sb.

10.05 – 10.30
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdrav. pojištění MZČR
Důsledky Novely zákona 48/1997 Sb.

10.30 – 11.00
Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP
Smluvní podmínky budoucnosti

11.00 – 11.30
MUDr. Tomáš Doležal, PhD, iHETA
Novela 48/1997 Sb. posouvá hodnocení nákladů a přínosů na novou úroveň

11.30 – 12.00
přestávka na oběd

12.00 – 12.20
MUDr. Kateřina Kopečková, FN Motol
Co očekávají onkologové od novely zák. č. 458/1997 Sb.

12.20 – 12.40
Ing. René Břečťan, ČAVO / Parent Project
Pacienti v nové roli po přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

12.40 – 13.40
Panelová diskuse
Úloha zdravotních pojišťoven po účinnosti novely z. 48/1997 Sb.
Úvodní slovo - Mgr. Jan Kust, VZP
Mgr. Kateřina Podrazilová Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku ZPMV ČR

13.40 – 14.00
Představení nového vzdělávacího programu k aktuálním otázkám ve zdravotnictví (nejen pro absolventy MBA
a LL.M programů AHCM)

Závěr

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Vzdělávací akce je hodnocena 4 kredity.

Registrace:

Vaše registrační údaje zašlete, prosím, e-mailem na ostadalova@ahcm.cz
Registrační poplatek je 2.900 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:
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

