ПРОЕКТ

Конференция по време на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз, посветена на възможностите за осигуравяне на по-добър достъп до
лекарствени продукти за всички
„Здравето като истински победител:
(6 март 2018 г., Национален дворец на културата, София)

8.30 – 9.00

Регистрация на гостите

9.00– 9.30

Приветствено слово:
Г-жа Жени Начева заместник-министър на здравеопазването на
Република България
Основно обръщение:
Мартин Сейшел заместник генерален директор на Главна дирекция
„Здравеопазване“, Европейска комисия

9.30 – 10.45

Първи панел:


Недостиг на лекарствени продукти: съображения от гледна точка
на общественото здраве или на търговията?
Модератор: Доц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на
българската агенция по лекарствата
Лектори:
Г-н Матю Муур, Правна служба на Съвета на ЕС: “Концепция за
пропорционалността”
Г-жа Белен Ескрибано Ромеро, Началник на отдел “Фармацевтична
инспекция и контрол, Испанска агенция по лекарствата и
медицинските продукти, “Предотвратяване на недостига поради
паралелен експорт в Испания: пропорционален подход“
Г-жа Агнес Матю, Главна дирекция „Здравеопазване“, Европейска
комисия, Заместник началник на отделение „Медицински продукти:

качество, безопасност и иновации“: “Законови задължения за
непрекъсната доставка, залегнали в законодателството на ЕС”
Г-н Оливър Луксич, Главен съветник „Търговия и конкуренция“,
Европейска асоциация на евро-фармацевтичните компании
ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Как страните-членки могат да бъдат сигурни, че здравето е
поставено пред търговските интереси?
10.45 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 12.30 Втори панел:


Европейската
здравето?

фармацевтична индустрия,

ангажирана

със

Модератор: проф. д-р Николай Данчев, председател на
Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти
Лектори:
Г-жа Олга Соломон, Главна дирекция „Здравеопазване“, Европейска
комисия, Началник отдел “Лекарства: политика, разрешения и
мониторинг“: „Фармацевтичната система и текущото развитие“
Г-жа Амарилис Ферхойвен, Главна дирекция „Растеж“, Европейска
комисия, началник на отдел “Интелектуална собственост и борба с
фалшификатите”: „Необходимостта от иновации и ценоводостъпни лекарства“
Г-н Адриан ван ден Ховен, Генерален директор, Лекарства за Европа
Г-н Борис Азаис – представител на Европейска федерация на
фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА), директор на
Обществена политика за Европа и Канада на фармацевтичната
компания MSD
ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Бизнес стратегии, изтегляне от пазара, темата за ценовата
достъпност

12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.45 Трети панел:


Средства за по-бърз достъп: дали бързината е правилният
приоритет?
Модератор: Доц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на
българската агенция по лекарствата
Лектори:
Д-р Стефан Ланге, Заместник-директор, Институт по качеството и
ефективността на здравните грижи, Кьолн, Германия: „Добрите
решения изискват добри данни“.
Г-жа Зайде Фриас, Европейска агенция по лекарствата, Ръководител
на оценка на лекарствените продукти за хуманна употреба;
Адаптивното лицензиране/PRIME/инструменти за по-ранен
достъп
Г-н Янис Нацис, Мениджър на политики за универсален достъп и
достъпни лекарства, Европейски алианс по обществено здраве
Д-р Йозеф Пробст, Генерален директор, Главна асоциация на
австрийските социално-осигурителни институции

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Ускорена преценка на приоритетите на Европейската агенция по
лекарствата
14:45 – 15.15 Кафе пауза
15.15 – 16.30 Четвърти панел:
 Осигуряване на финансова достъпност: решенията
Модератор проф. Петко Салчев, професор по Социална медицина и
Здравен мениджмънт, директор на дирекция “Класификационни
системи”, Национален център по обществено здраве и анализи

Лектори:
Г-жа Рабиа Кан, отдел „Здравеопазване“, в дирекция „Наемане, труд
и социални дейности“, Организация за икономическо сътрудничество
и развитие: “Максимизиране на значението на разходите за
фармацевтични продукти“
Д-р Ханс Клуге, директор на дирекция “Здравни системи и
обществено здраве”, Световна здравна организация: “Достъпът до
лекарствени продукти”
Г-н Райнер Бекер, началник на отдел “Фармацевтични и здравни
услуги”, Главна дирекция „Конкуренция“, Европейска комисия:
“Антиконкурентни практики”
Д-р Фернандо Ламата, експерт по здравни политики, член на
Асоциацията за справедлив достъп до лекарствата, бивш
Генерален секретар по здравевопазването на Исдпания, бивш
регионален Министер на здравеопазването на Кастилия-Ла Манча:
“Какво може да направим, за да осигурим на пациентите
медикаментите, от които се нуждаят?”
Д-р Андрю Хил, старши гостуващ изследовател, Департамент по
формакология и терапевтика, Университет в Ливърпул; Как да
контролираме на нарастващото влияние на лекарствените продукти
върху националния бюджет за здравеопазване. Защо той?
ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Устойчивост, достъп, приемливи цени: ксои са решенията ?
16.30 – 17.00 Заключения

