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Program

08.30 - 09.00

Registrácia - prihlasovanie do systému webex

09.00 – 10.00

Nová generácia zdravotníckych reforiem – vplyv COVID-19 pandémie
Implementácia inovácií v zdravotníctve vrátane nových liekov v 
Slovenskej republike zaostáva za ostatnými krajinami. Pomalé zmeny 
odďaľujú zlepšenie starostlivosti o pacientov a efektívnosť zdravotnej 
starostlivosti. Aby bolo možné lepšie napredovať v podpore zdravia, 
musia zdravotné systémy hľadať inovatívne riešenia prostredníctvom 
nových technológií, výrobkov a organizačných zmien.

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD., LF UK

10.00 – 11.00

Lieková politika a politika – ako to funguje v Českej republike? 
Ako funguje komunikácia tvorcov liekovej politiky s politikmi v Českej 
republike? Je dôvodom lepšej dostupnosti inovatívnych liekov aj 
politika? Aké sú perspektívy vývoja liekovej politiky?

MUDr. Tomáš Doležal, PhD, Value Outcomes, Praha



12.00– 12.30

Prieniky politiky a liekovej politiky na Slovensku.
Ako vyzerajú v súčasnosti zdravotnícke programy politických strán. Čo 
plánujú v oblasti liekovej politiky a kto sú predstavitelia politických 
strán pre zdravotníctvo? Aké sú ich postoje k participácii pacientov pri 
rozhodovaní?

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., SSFE, o. z. SLS

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., AOPP 

11.30– 12.00

Mýty a fakty liekovej politiky 2021. Kde zostal pacient? 
Dostupnosť liekov pre chronických pacientov sa pomaly ale iste 
zhoršuje. Už nie len inovatívne lieky chýbajú. Pacienti stále nemajú hlas 
pri rozhodovaní, napriek rokom sľubovania ministrov zdravotníctva. 
Zmení niečo pandémia? Ako môže ovplyvniť dostupnosť liekov 
pripravovaná novela zákona 363 alebo zákon o HTA?

11.00– 11.30

Spotrebiteľská revolúcia v zdravotníctve.
Problémy s dostupnosťou a kvalitou zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku gradujú. Chýba kvalifikovaná pracovná sila, zdravotníctvo 
pred sebou tlačí obrovský investičný dlh. Môžu byť riešením netradičné 
vzory a poskytovatelia? Akú úlohu môžu zohrať spoločnosti ako Amazon, 
Google alebo indické „továrne“ na zdravie?

Mgr. Martin Vlachynský, INESS



Ukončenie seminára

12.30 

Lieková politika a politika – ako sa ovplyvňujú
Moderovaná diskusia s prezentáciami

Moderuje:
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Hostia:
MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
MUDr. Monika Kolejáková
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