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V. Konference PharmAround 2017  
 

termín: 9. – 10. 11. 2017 
místo konání: Hotel CENTRO, Hustopeče u Brna 

 

Program 
 

Čtvrtek 9.11. 
 
 

13:00 – 13:10 Zahájení konference 
 
Blok I. Vzácná onemocnění pohledem klinických lékařů a pacientů, právní aspekty 

 

13.10 – 13.30 Vzácná onemocnění a jejich léčba – limity a výzvy dnešních dnů 
(K.Kopečková, FN Motol) 
 
13.30 – 13.50 Klinické studie u vzácných onemocnění (B. Čečetková, AIFP) 
 
13.50 – 14.10 Vzácná onemocnění pohledem pacientů (M. Michalová, ČAVO) 
 
14.10 – 14.30 Legislativní rámec pro léčbu vzácných onemocnění, problematika nároku na 
léčbu nemocných (JUDr. Karel Hlaváček, Šustek & Co., advokátní kancelář) 
 
14.30 – 14.50 Dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v pediatrické 
onkologii (Š. Kozáková, MOÚ a LF MU) 

 
14.50 – 15.20 Coffee Break 

 
Blok II. Vzácná onemocnění z pohledu dostupnosti a úhradových aspektů 
 
15.20 – 15.50 Development, Registration and Market Access of Orphan Drugs in EU 
Countries (M. Webb, Pfizer)  
 
15.50 – 16.20 Úhradové mechanismy a dostupnost léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění v ČR (T. Doležal, iHETA) 
 

Blok III. O čem je třeba mluvit, co nás čeká – (nejen) nákladná biologická léčba 
 
16.20 – 16:40 Value Based Medicine - výzvy i pro akademický sektor (R. Demlová, LF MU)  
 
16.40 – 17.00 Vývoj a dostupnost biosimilars, jejich specifika a úhrady v ČR (J. Kotrba, 
Pharmeca) 
 
17.00 – 17.20 Aktivity Lékového průvodce, stávající a připravované projekty (I. Plechatá, 
Ústav lékového průvodce) 

 

Společenský večer – aneb co se nestihlo prodiskutovat – neformální platforma 

http://www.pharmaround.cz/
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Pátek 10.11. 
 

Blok IV. Ochrana osobních údajů – nové Nařízení EU 
 
9.30 – 9. 50 GDPR a jeho dopady zdravotnické praxe (R. Policar, náměstek MZ ČR pro 
právo a legislativu) 

9.50 – 10.10 GDPR a klinický výzkum (M. Koščík, Centrum zdravotnického práva při LF 
MU) 

10.10 – 10.30 Úskalí implementace GDPR pohledem infrastruktury pro výzkum v oblasti 
datových úložišť (J. Kolouch, CESNET) 

10.30 – 10.50 Co řeší ve vztahu k GDPR průmysl? (J. Švorčíková, AIFP) 

10.50 -11.30 Panelová diskuze k tématu GDPR a klinickému výzkumu: Radek Policar, 
Michal Koščík, Jana Švorčíková, Jan Kolouch 

 
11.30 – 13.00 Společný oběd  
(paralelní pracovní setkání ke smlouvám pro KH, viz dále) 
 

 Blok V. Výzvy pro klinická hodnocení – Sympozium CZECRIN 
 
 13.00 – 13.20 Spolupráce akademického sektoru a regulátorů v klinickém výzkumu 
příkladem aktivity EMA na evropské úrovni (L. Součková, LF MU) 
 
13.20 – 13.40 Akademické klinické studie v ČR – CZECRIN survey (L. Hořavová, LF MU) 
 
13.40 – 14.00 Role pacientů a pacientských organizací (nejen) v klinickém výzkumu – 
jsme v ČR připraveni? (J. Hlaváčová, Š. Liolia, pacientská rada MZ ČR) 
 
14.00 – 14.30 Inovativní přístupy v designování klinických studií – odpovídá současné 
pojetí potřebám personalizovaného přístupu k léčbě reálných pacientů? (A. Svobodník, 
R. Štěpánová, Aprova) 

 
14.30 - 15:00 Shrnutí a závěr konference 

 

Pátek 10.11. 
 
 

11:30 – 13:00 Pracovní sekce s obědem: vzorová smlouva ke klinickým hodnocením 
(salonek Kryštof) 
 
Představení jednotného templátu smlouvy ke KH, vhled ekonoma a farmaceuta ZZ ke 
smluvním ujednání, moderovaná diskuze  
aktivní účast: Mgr. R. Halouzka, Mgr. P. Kastner, MUDr. B. Čečetková, Mgr. J. Švorčíková 
(pouze pro přihlášené účastníky cestou webu www.pharmaround.cz s uvedením poznámky 
„pátek – smlouvy KH“ nebo emailu demlova@mou.cz) 

 

http://www.pharmaround.cz/
http://www.pharmaround.cz/
mailto:demlova@mou.cz

