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Program
Celospolečenská perspektiva a její uplatňování v rámci úhradových řízení; Joint Clinical assessment –
update a očekávané další kroky

Čas Téma Přednášející

´5 Přivítání & úvod Jiří Klimeš

´90 Blok - celospolečenská perspektiva a vzácná onemocnění

´10 Metodický přístup při kalkulaci dopadu onemocnění z celospolečenské perspektivy Karolína Baloghová/ Bálint Pasztor (ČFES)

´10 Příklady v rámci datového zpracování analýz v rámci vzácných onemocnění, příklad CF Tomáš Mlčoch (ČFES, iHETA)

´10 Pohled pacientů a očekávání v rámci procesu posouzení dle§39da  Ing. René Břečťan; zástupce pacientů

´10
Spolupráce SUKL s odbornými společnostmi a pacienty v rámci procesu posouzení, první zkušenosti Ing. Milan Vocelka (SUKL)

20 Diskusní panel a reakce zástupců pojišťoven, MZd a SUKL na prezentace

• Pohled na in/ out of scope jednotlivých případů hodnocených cestou §39da a fungování 

Poradního orgánu

• Pohled ZP na stávající praxi a představa/ přání do budoucna v oblasti vzácných onemocnění

Mgr. Daniela Rrahmaniová (MZd)

Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD (SZP)

Ing. Milan Vocelka/ zástupce SUKL

´30
Diskuze Všichni

´10 Joint clinical assessment – update a očekávané další kroky Aleš Kmínek (ČFES)

´15 Diskuze a zakončení
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ČFES… Vize a 
zamýšlené 
projekty

• Celospolečenská perspektiva – kultivace a tvorba 
metodiky

• WTP hranice (valorizace/ WTP dle QALY 
inkrementu)

• Lokální tarify utilit – EQ-5D

• Spolupráce s pacient. org. (ČAVO, EURORDIS)

• ČFES publikace za rok 2021

• Visibilita & spolupráce v rámci ISPOR

• „ČFES pivo“ neformální diskuze v rámci ČFES, 
vedle seminářů/ pracovní dní…
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Sledujte nás, diskutujme  a buďme v kontaktu… 
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Přípojení…
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________________________________________________________________________________

Schůzka Microsoft Teams
Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyMzUxYTktNjkyYy00MzY2LWFmMDQtYzk0NGMxZDk3NjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e223041a-07ba-4985-9d71-122802731524%22%2c%22Oid%22%3a%22b8e7909b-cad9-4c87-b7e9-a453f56e0ed8%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b8e7909b-cad9-4c87-b7e9-a453f56e0ed8&tenantId=e223041a-07ba-4985-9d71-122802731524&threadId=19_meeting_N2QyMzUxYTktNjkyYy00MzY2LWFmMDQtYzk0NGMxZDk3NjI1@thread.v2&messageId=0&language=cs-CZ


Děkujeme 
za pozornost!
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