
 Stretnutie členov ISPOR Chapters Slovensko a Maďarsko: prvé z radu stretnutí lokálnych ISPOR 

zastúpení v strednej a východnej Európe?  

Dňa 6. mája 2016 sa v Bratislave za účasti viac ako 80 účastníkov uskutočnilo prvé medzinárodné 

stretnutie lokálnych zastúpení ISPOR zo Slovenska a Maďarska. Hlavným organizátorom podujatia 

s názvom „Kvalita výstupov HTA vo svetle odporúčaní ISPOR v krajinách strednej a východnej Európy 

– prípadové štúdie zo Slovenska a z Maďarska“, bolo lokálne zastúpenie ISPOR na Slovensku. Cieľom 

stretnutia bola výmena skúseností, komparácia fungovania systému HTA v dvoch susedných 

krajinách, identifikácia problematických oblastí a návrh potenciálnych riešení. Stretnutie otvoril 

prezident lokálneho zastúpenia ISPOR na Slovensku a člen rady riaditeľov ISPOR, PharmDr. Dominik 

Tomek, PhD., MPH a prezident lokálneho zastúpenia ISPOR v Maďarsku, Csaba Dózsa, PhD., MSc. So 

zaujímavou sumarizáciou o stave HTA v krajinách strednej a východnej Európy následne vystúpil 

PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc. a následne prof. Zoltán Kaló, MD, PhD. oboznámil 

účastníkov stretnutia o možnostiach štúdia HTA na budapeštianskej Univerzite Eötvösa Loránda, 

ktorá ako jediná poskytuje ucelené univerzitné vzdelanie v HTA v stredo- a východoeurópskej oblasti. 

Nasledovali dve sekcie popisujúce proces a výstupy HTA na Slovensku a v Maďarsku. Slovenskú sekciu 

otvoril svojou prednáškou o legislatívnom a administratívnom rámci HTA na Slovensku Mgr. Marek 

Psota, PhD., riaditeľ pracovnej skupiny pre metodiku a odborné podujatia lokálneho zastúpenia 

ISPOR Slovakia. Najmä maďarským účastníkom objasnil požiadavky zákona, ktoré významne 

ovplyvňujú spôsob vykonávania HTA u nás. Na túto prednášku nadviazal dr. Tomek prehľadom 

niekoľkých farmako-ekonomických rozborov, v ktorých neboli celkom jasné a konzistentné postupy 

výpočtov alebo rozhodovania autority. Aj táto prezentácia slúžila ako základ pre poslednú prednášku 

RNDr. Márie Pšenkovej, MPH, bývalej prezidentky lokálneho zastúpenia ISPOR a riaditeľky 

spoločnosti Pharm-In, spol. s r.o., ktorá vo svojom príspevku zosumarizovala prínosy súčasného 

systému HTA ale aj jeho nedostatky a predostrela možné riešenia identifikovaných problémov. 

S legislatívnymi a administratívnym rámcom HTA v Maďarsku zúčastnených oboznámil László 

Nagyjánosi, MSc., vedúci oddelenia HTA Národného Inštitútu farmácie a výživy. Kvalitu výstupov HTA 

v Maďarsku zhrnul Balázs Sinkovits MSc., člen výkonného výboru lokálneho zastúpenia ISPOR 

v Maďarsku a návrhy na zlepšenie predniesol budúci prezident ISPOR Maďarsko, Bertalan Németh, 

MSc. 

Stretnutie bolo prvým medzinárodným podujatím organizovaným lokálnym zastúpením ISPOR 

Slovensko. Účastníci mohli za aktívnu aj pasívnu účasť získať kredity v rámci kontinuálneho 

vzdelávania. Vzhľadom na pozitívne ohlasy a úspech podujatia veríme, že podujatia podobného 

charakteru sa stanú v krajinách strednej a východnej Európy tradíciou. 

O ISPOR Slovakia: ISPOR Slovakia je občianske združenie, ktoré je lokálnym partnerom spoločnosti  

ISPOR s pôsobením na Slovensku. Cieľom ISPOR Slovakia je najmä pôsobenie smerujúce k podpore 

vzdelávania a odbornej činnosti v oblasti farmako-ekonomiky na Slovensku. Aktivity  združenia sú 

zamerané na edukáciu v oblasti metodiky farmako-ekonomických analýz, vzdelávanie študentov a 

pacientov a na podporu výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky zdravia. Viac informácií 

je dostupných na stránke www.ispor.sk. 

  


