ПРОГРАМА
Ден I
29.06.2017 г. (четвъртък)
10:30–12:00

Регистрация

12:00–12:30

Официално откриване. Приветствени речи.

12:30–14:30

„Универсален достъп до здраве – общоевропейска ценност и право на всеки европейски
гражданин. Къде е България?“
Модератор: д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО
Участници:
г-н Филип Домански, Представител на Европейската комисия, Генерална дирекция
„Здравеопазване и безопасност на храните“
Проф. Николай Петров, Министър на здравеопазването (поканен)
д-р Даниела Дариткова-Проданова, Председател на Комисия по здравеопазването
д-р Глинка Комитов, Управител на Национална здравноосигурителна каса (поканен)
д-р Стоян Борисов, Главен секретар на Български лекарски съюз

14:30–14:45

Кафе пауза

14:45–16:00

Дискусионен панел с политическите сили и заинтересованите страни в здравеопазването

16:00–17:00

I-ва пленарна сесия: Оценка на здравните технологии. Различните гледни точки около
пациентското включване
Проф. Петко Салчев, председател на Комисията по Оценка на здравните технологии –
„Гледна точка на Комисията относно процеса по оценка на здравните технологии –
възможности и перспективи“
проф. Генка Петрова, ръководител на Катедра „Организация и икономика на фармацията“
и президент за Централна и Източна Европа на Международната организация по
фармакоикономика (ISPOR) – „Оценка на здравните технологии - за или против
пациентите“?
д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика и фармакоикономика –
„Биотехнологични продукти – специфика, европейски регулации, ОЗТ“
Дискусия

17:00–17:30

Кафе пауза

17:30–18:30

II-ра пленарна сесия: Подобряване на достъпа до клинични проучвания в България.
Представяне на пациенска платформа за клинични проучвания
г-н Венцислав Добрев, заместник-председател на Българска асоциация по клинични
проучвания – „Гледна точка на Българска асоциация по клинични проучвания относно
пациенската платформа за клинични проучвания“
г-жа Мая Златанова, FindMeCure Ltd. – „Представяне на платформа за клинични
проучвания“
адв. Мери Пейчева, директор на дирекция „Правни, административни дейности и
управление на качеството“ към ИАЛ – „Роля на Изпълнителна агенция по лекарствата в
работата на платформа за клинични проучвания“
д-р Иван Вецев, експерт Достъп до лечение към Национална пациентска организация –
„Пациентската гледна точка относно платформата за клинични проучвания“
Дискусия

18:30–19:30
19:30–

Обща снимка и свободно време
Вечеря

Ден II
30.06.2017 г. (петък)
8:00–9:00

Закуска

9:00–10:30

Дискусионен панел на тема: „Бъдещето на здравноосигурителния модел в България.
Добри практики“

10:30–10:45

Кафе пауза

10:45–12:00

Работни групи по теми
Кодекс на пациентските организации. Що е то пациентска организация?
Ефективен модел за модерно здравно осигуряване.
Оценка на здравните технологии – процедури, цели, въвличане на пациентите.

12:00–13:00

Обяд

13:00–14:15

Работни групи по теми
Кодекс на пациентските организации. Що е то пациентска организация?
Ефективен модел за модерно здравно осигуряване.
Оценка на здравните технологии – процедури, цели, въвличане на пациентите.

14:15–15:15

Кафе пауза и подготовка на резултати от работни групи

15:15–16:30

Обобщаване на резултатите от работните сесии и гласуване на Меморандум от Конгреса

16:30–18:00

Провеждане на Общо събрание на Национална пациентска организация

18:00–20:00

Свободно време

20:00–

Гала вечеря

Ден I I I
1.07.2017 г. (събота)
8:00–9:30

Закуска

9:30 –

Освобождаване на стаите и отпътуване

