
 

 

 
 

Izobraževalni posvet 

PROGRAM PODPORE ZA PACIENTE – 

KAJ SE V EU SME IN KAJ NE? 
26. november 2018, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 

    

Pomen programov podpore za paciente (PPP), ki imajo za cilj 

boljšo adherenco in s tem uspešno zdravljenje, vse bolj 

prihaja v regulatorno ospredje zaradi konfliktnosti: 

 nedvomne koristi za bolnike in kakovosti zdravstvene 

oskrbe, in  

 nejasne evropske zakonodaje, ki dopušča različne 

interpretacije in odpira prostor iznajdljivosti pri 

preseganju tiste meje, ki nas ločuje od oglaševanja 

zdravil na recept splošni javnosti oziroma pacientom.  

Zato so številni sodni primeri in poskusi prostovoljne 

harmonizacije stališč držav članic EU o tem, kaj se na tem 

področju sme in kaj ne, odziv na to situacijo.  

Pacienti in tudi zdravstveni delavci pogosto potrebujejo 

pomoč, industrija pa potrebuje pravno predvidljivo okolje za 

svoje delovanje. Zato je pomembno odgovoriti na 

vprašanje, kaj se dejansko sme in kaj ne v zvezi s pripravo 

programov podpore za paciente. 

Izobraževalni posvet ima za cilj odgovoriti na vprašanja: 

✓ Zakaj je upravičeno razvijati PPP? 

✓ Kje so lahko pasti in zlorabe PPP? 

✓ Kje je meja med informacijo in oglaševanjem? 

✓ Kateri sodni primeri oblikujejo naše razumevanje 

dovoljenega na tem področju? 

✓ Po katerih dobrih praksah se lahko zgledujemo? 

✓ Katere so najpogostejše dileme v praksi? 

✓ Kaj večina držav članic meni o ustreznih komunikacijskih 

poteh in načinu kontrole PPP? 

✓ Kako je razvoj tehnologije in družbe vplival na naše 

dojemanje prepovedanega? 

✓ Kaj je najmanjši skupni imenovalec dogovora o 

dovoljenem na tem področju? 

✓ Kako uskladiti legitimnost uveljavitve finančnega interesa 

in zahtevo po odsotnosti prvin oglaševanja, ki so njegova 

spodbuda? 

Različne vidike problematike PPP, dileme, dogovore, odgovore in 

dobre prakse bodo predstavili sledeči strokovnjaki s področja 

regulative zdravil: 

Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. ima dolgoletne izkušnje na 

vodilnih položajih v JAZMP in kot nacionalni predstavnik v odborih 

Evropske Komisije (Pharmaceutical Committee, Standing 

Committee …). Leta 2012 je ustanovila raPHARM svetovanje in 

izobraževanje, za seboj pa ima številne mednarodne projekte. 

Aktivno sodeluje kot predavateljica na mednarodnih seminarjih 

in konferencah na področju zdravil in medicinskih pripomočkov.  

John Lisman, LLM, MPharm je magistriral na Univerzi v Utrechtu, 

tako na področju farmacije kot prava. Ima dolgoletne izkušnje na 

vodilnih položajih na Ministrstvu za zdravje Nizozemske in kot 

svetovalec pristojnega organa za zdravila (MEB). Aktivno je 

sodeloval v evropskih odborih in delovnih skupinah za zdravila in 

medicinske pripomočke, kot član Upravnega odbora EMA, 

skupine EMACOLEX ter kot predstavnik v HMA. Od leta 2010 

deluje v okviru odvetniške pisarne Lisman Legal Life Sciences B.V., 

Netherlands kot ustanovitelj, odvetnik in svetovalec.  

Prim. Martin Možina, dr. med. spec. ima dolgoletne izkušnje v UKC 

Ljubljana. Leta 1992 je vzpostavil sistem farmakovigilance v 

Sloveniji. Je dolgoletni predsednik Komisije za klinično 

preskušanje zdravil in član Komisije za zdravila oziroma pozneje 

Komisije razvrščanje zdravil pri ZZZS. Od osamosvojitve dalje 

deluje kot predsednik Komisije za zdravila v UKCL. Že vrsto let je 

član Committee for Orphan Medicinal Products pri Evropski 

agenciji za zdravila (EMA). 

Jernej Jakop, mag. farm., je vodja regulatornih zadev v podjetju 

Novo Nordisk. Že od začetka poklicne poti deluje na področju 

regulative zdravil, kjer je v 15-ih letih dodobra spoznal in v prakso 

vpeljeval strokovno-etični pristop pri reševanju izzivov. Že vrsto 

let deluje kot aktivni član v različnih delovnih skupinah 

Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih 

družb GIZ v Sloveniji, v zadnjem času predvsem na področju 

serializacije in podpornih programov za paciente. 



 
 

PROGRAM 
Ponedeljek, 26. november 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.30 h – 09.00 h Registracija udeležencev 
 
09.00 h – 09.45 h 
Program podpore za paciente: Kaj se v EU sme in kaj ne 
ter kaj je korist pacientov? 
✓ Zakonodaja, dogovori držav članic, dobre prakse 
✓ Osnovna dilema: namen 
✓ Kako opredeljujemo korist bolnika? 
Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. 
 
09.45 h – 10.30 h 
PSP in Court cases and Dutch experience 
✓ How to prove the purpose or a thin borderline 

between informing and advertising (Court cases) 
✓ Limits of EU fundamental right – freedom of 

information 
✓ PSP practice in The Netherlands 
John Lisman, LLM, MPharm 
 
10.30 h – 11.15 h Brunch 
 
11.15 h – 12.00 h 
Pasti programov za podporo pacientov 
✓ Prednostna izbira za izdelavo PPP – dražje terapije? 
✓ Protislovje ciljev 
✓ PPP in razmerje zdravnik-bolnik v praksi 
Prim. Martn Možina, dr. med. spec. 
 
12.00 h – 12.45 h 
Program podpore pacientov – stališče farmacevtske 
industrije 
✓ PPP in dodana vrednost 
✓ PPP in komercialni namen  
✓ Problemi v praksi 
Jernej Jakop, mag. farm. 
 
12.45 h – 13.30 h 
Okrogla miza z udeleženci in povabljenimi gosti 
 
13.30 h – 14.00 h Vprašanja in odgovori, diskusija 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotizacija za izobraževalni posvet znaša 
250,00 EUR + DDV (22 %) in vključuje še 
tiskano gradivo, potrdilo o udeležbi in 
postrežbe med odmori. 

Na izobraževalni posvet se prijavite tako, 
da izpolnite prijavnico na naši spletni 
strani www.rapharm.eu ali pa nam pišete 
na info@rapharm.eu in vplačate 
kotizacijo na:  

raPHARM d.o.o. 
Miklošičeva cesta 30, SI-1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0310 0100 2841 487 

Za morebitne dodatne informacije smo 
vam na voljo na info@rapharm.eu ali na 
01 438 16 00.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
Zaradi praktične narave posveta, je število udeležencev omejeno, vaša prijava pa 

je potrjena šele po prejemu e-potrditve in vplačilu kotizacije. Odpoved udeležbe 

je veljavna le v elektronski ali pisni obliki, poslani s priporočeno pošto. V primeru 

odpovedi 8 dni (ali več) pred posvetom, udeleženec plača 30 % kotizacije. V 

primeru odpovedi 7 dni (ali manj) pred posvetom, udeleženec plača 100 % 

kotizacije. Pridržujemo si pravico do delnih sprememb v programu, v primeru 

premajhnega števila udeležencev ali višje sile pa tudi do odpovedi posveta. 

www.rapharm.eu 

Opomba: 
Predavanja gospoda Johna Lismana in vsa 
povezana diskusija se bo odvijala v angleškem 
jeziku, brez prevajanja. 


