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Program

08.00 - 09.00

Registrácia - prihlasovanie do systému webex

09.00 – 09.30

Máme na Slovensku dosť liekov? Aké sú potreby dofinancovania liekov.
Zdroje dát o spotrebe liekov a nákladoch. Ako je na tom Slovensko v 
medzinárodnom porovnaní? Náklady na lieky v porovnaní s ostatnými 
nákladmi v zdravotníctve – vieme to porovnať?

Martin Smatana, MSc., Asociácia na ochranu práv pacientov v SR

09.30 – 10.00

Potrebujeme revíziu liekovej politiky?
Lieková politika zameraná na pacienta. Ktoré oblasti liekovej politiky 
je potrebné zmeniť, aby sme zvrátili negatívne trendy ako stratené roky 
života?

MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH, Ministerstvo zdravotníctva SR

10.00 – 10.30

Máme v Českej republike dosť liekov? Aké sú potreby dofinancovania 
liekov.
Zdroje dát o spotrebe liekov a nákladoch. Ako je na tom Česká republika 
v medzinárodnom porovnaní? Náklady na lieky v porovnaní s ostatnými 
nákladmi v zdravotníctve – vieme to porovnať?

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., IHETA Praha



11.00– 11.30

Výsledky indexu Zdravie za peniaze 2020 – (ne)kvalita slovenského 
zdravotníctva a možné riešenia
Rebríček hodnotil celkovo 25 európskych štátov. Analytici sledovali 
23 ukazovateľov, napríklad očakávanú dĺžku života, úmrtnosť matiek, 
spotrebu antibiotík, počet úmrtí na rakovinu, počet zdravotníckych 
a sociálnych pracovníkov, či počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na 
milión obyvateľov...... . Analytici rovnako vypracovali aj odporúčania, 
ktoré by pozíciu Slovenska mohli zlepšiť.

Mgr. Martin Vlachynský, INESS, Bratislava

11.30– 12.00

Princípy liekovej politiky na Slovensku z pohľadu originálneho 
priemyslu.
Pohľad AIFP na liekovú politiku na Slovensku.

Ing. Iveta Pálešová, AIFP

Edita Müllerová, Revma Liga Česká republika z. s.

10.30– 11.00

Nedofinancovanie v zdravotníctve a dopady na liečbu a pacientov.
Pohľad českých pacientskych organizácií na dostupnosť liečby a liekov. 
Príklady nedofinancovaných indikácií a dopady na pacientov. Čo môžu 
urobiť pacientske organizácie pre zlepšenie liečby.

12.00 – 12.30

Princípy liekovej politiky na Slovensku z pohľadu generického 
priemyslu.
Pohľad GENAS na liekovú politiku na Slovenskusvete? 

MUDr. Terézia Szádocká, GENAS



Ukončenie seminára

12.30 – 13.00

Sú pacienti na Slovensku málo liečení? Aké sú dôvody?
Napriek tomu, že pri viacerých chronických indikáciách máme účinné 
a hradené lieky, mnohí pacienti sú stále liečení nedostatočne alebo sa 
vôbec neliečia. Aké sú dôvody tohto stavu a aké to má dopady.

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., AOPP
PhDr. Mária Lévyová, AOPP
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