Zápisnica 1/2018
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 13.02.2018 o 10:30 hod.
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava
Prítomní členovia Predsedníctva: Marica Laščeková (MLa), Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT);
Pozvaní: Petra Balážová (PB), Lenka Stejskalová (LS), Helena Valčeková (HV), Peter Marčan (PM)
Ospravedlnená: Eva Bacigalová (EB), Miroslava Fövényes (MF), čestná prezidentka Eva Madajová (EM)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení zo skype zasadnutia predsedníctva zo dňa 15.12.2017
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia predsedníctva
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
7. Plán a harmonogram činnosti AOPP
8. Príprava VZ AOPP – voľby predsedníctva, revíznej komisie, návrhy do pracovných komisií
9. Rôzne
10. Návrhy na uznesenia
11. Schválenie uznesení
12. Záver
K bodu 1
Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášania
schopné, keďže sa zišlo v počte traja. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) a Lenka Stejskalová (LS) z Reputation N, Petra
Balážová (PB) a Helena Valčeková (HV).
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Petra Balážová (PB) a za overovateľa Dominik Tomek (DT).
K bodu 3
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom Predsedníctva AOPP
v elektronickej forme dňa 07.01.2018, bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva AOPP.

K bodu 4
Splnené uznesenia:
Uznesenia od A/1/5/2017 do A/4/5/2017 splnené.
Uznesenie B/4/5/2017, B/5/5/2017, B/7/5/2017, B/8/5/2017, B/10/5/2017 - B/12/5/2017, B/16/5/2017splnené.
Uznesenia plnené priebežne:
Uznesenia B/9/5/2017, B/13/5/2017 - B/15/5/2017
Nesplnené uznesenia:
Uznesenie A/5/5/2017 – bude sa plniť po VZ v marci 2018
Uznesenia B/1/5/2017, B/2/5/2017 – DT doručí v najbližšom čase
Uznesenie B/3/5/2017 – klinické štúdie neprebiehajú
Uznesenie B/6/5/2017 – MF navrhne v najbližšom čase

K bodu 5
• Stav na účte 12.2.2018 - 22.749,12 EUR (má prísť 2 500 EUR NOVARTIS)
• Stav na účte k 30.11.2017 – 32 650,28 EUR
• Stav na účte k 31.12.2017 - 25 645,28 EUR
• Odoslané platby – 9 901,16 EUR (Biosimiláry 5 x 500 EUR, Fit For Work+ asistentka, nájmy + telefóny, poradňa,
odmeny za konferenciu 3x 500 EUR, drobné nákupy, poštovné, bankové poplatky, lieky s rozumom- 5000 EUR)
• Projektový účet – Lieky s rozumom 1240 EUR ( má prísť 5 000EUR+10 000 EUR)
• Kompletné vyúčtovanie za r. 2017 bude doručené členom predsedníctva po účtovnej uzávierke spolu so
správou revíznej komisie.

K bodu 6
• ML
o
o
o
o
o
o
o

Pracovné stretnutia s ochrankyňou ľudských práv - riešenie problémov neplatičov zdr. poistenia
Účasť na okrúhlych stoloch ZdN - biosimilary, očkovanie proti chrípke
Účasť na okrúhlom stole, ktorý organizovala eroposlankyňa p. Žitňanská - dlhodobé PN
MZ - komisia ŠDTP, novela zákona č.576/2004Z.z.
NR SR - účasť na výbore pre zdravotníctve
NCZI - pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom - e-zdravotníctvo
Ministrovi zdravotníctva odoslaná žiadosť o pracovné stretnutie s predsedníctvom AOPP - pacientsky
ombudsman, lieková politika, pripravovaná legislatíva na r. 2018 - zákon o poisťovníctve, zákon
o dlhodobej starostlivosti

•

DT
o

•

MLa
o

o

Návrh štandardných postupov na predpisovanie a používanie biologicky podobných liekov bol
spracovaný k 13.2.2018 a v najbližšej dobe bude odoslaný oponentom
Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“
▪ Revízia dotazníka na zdravotnícke pomôcky spolu s LS
▪ Príprava do Survey Monkey
▪ Príprava mediálnych výstupov – v spolupráci s LS
Dietetické potraviny
▪ Smitka – preposlal MLa dokumenty na štúdium
▪ Požiadať Smitku, nech vytipuje niekoho, kto zastúpi pacientov na MZ SR

K bodu 7
• Príloha č. 1
K bodu 8
• Valné zhromaždenie sa bude konať v pondelok 12. marca 2018
o voľby predsedníctva
▪ návrhy: Mária Lévyová, Dominik Tomek, Marica Laščeková, Nina Kovačiková, Eva Bacigalová
o voľby revíznej komisie
▪ návrhy: Jarmila Fajnorová, Alžbeta Lukovičová, Terézia Hurbaničová
o návrhy do pracovných komisií:
▪ Mandátová - Ján Čačko, Alžbeta Lukovičová a Terézia Hurbaničová
▪ Návrhová - Anna Lazarová, Oľga Štefaničká a Alojz Partel
▪ Volebná – Slavomír Javorek a Vilma Houbová
K bodu 9
• PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP
o V 2017 sme pripravili a distribuovali médiám 13 tlačových správ, publikovali 13 blogov
o Počet mediálnych výstupov so zmienkou o AOPP za rok 2017: 539
o Web stránka: oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali nárast 267 % - používatelia: 36 136,
zobrazenia stránky: 75 392, priemerné trvanie relácie: 00:01:03
o Najčítanejší článok – Sprievodca právami pacienta na zdravotnú a sociálnu starostlivosť 2017,
navrhujeme, aby sa brožúra pravidelne aktualizovala v zmysle legislatívnych zmien
o FB: aktuálny počet fanúšikov: 5366 ľudí, celkový reach v 2017: 657 816
• Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov.
o zacielené na marketing

•

•

•

•

o Stretnutie so SACROP-om ohľadom možnej spolupráce v oblasti klinických štúdií
o Projektová manažérka Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - DT
Projekt „Lieky s rozumom“
o 2,8 mil. zásah v online prostredi
o 297 tis. Cez FCB
o 463 tis. Cez Google Adwords
o 1,99 mil. cez Youtube
o Web navštívilo: 30 587 ľudí, ktorí si prečítali 50 766 stránok. Presný odpočet projektu bude zaslaný
predsedníctvu.

o Projektový manažér Peter Marčan
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – ML
Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej
starostlivosti“.
o Na MZ SR došlo k personálnym zmenám - chýbajú zástupcovia v rámci participačných procesov
o Pracovná skupina pracuje na aktualizácii stratégie LTC
o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová
o Projektové manažérky Mária Lévyová, Helena Valčeková
Projekt „Biosimilary“ - aktuálna téma
o prieskum bol uzavretý k 18.12.2017
o príprava štatistiky
o Projektová manažérka Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – DT
Komora MVO
o stretnutia sa dňa 31.1.2018 zúčastnili ML a PB
o Nominovanie zástupcov Komory do pracovných skupín, rád a výborov
o Definovanie nárokov od zástupcov komory
o Ciele Komory na rok 2018

o

•

•
•

•

•

Novelizácia zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách ( návrh novely doručený členom
AOPP- bez pripomienok)
o zástupcovia AOPP v Komore: ML, v prípade potreby PB
2. národná pacientska konferencia
o organizačný výbor: ML, DT, PB, LS
o návrh nosnej témy: Včasná intervencia
o ďalšie diskutované témy: Biosimilary, Klinické skúšania, Racionálna farmakoterapia
o vedecký výbor: Glasa, Holomáň
o partneri: EUPATI, SZU, Pacientsky hlas
o PB pripraviť oslovovací list
o súčasť: Anketa – Môj lekár, moja sestrička
▪ ML pripraví štatút do termínu konania VZ
▪ Komisia: lekár – Glasa; sestra – Čunderlíková, člen predsedníctva AOPP, generálny sponzor,
mediálny sponzor
Nový člen AOPP - Združenie na pomoc ľuďom postihnutých fenykletonúriou
Podané trestné oznámenie na Petra Kučeru.
o Rozhodnutie – úhrada spôsobenej finančnej škody AOPP, podmienka na dva roky. Ešte sa môže
odvolať.
Nový zákon o ochrane osobných údajov podľa GDPR
o príloha 2 – zmeny v právnej úprave
o aktuálne informácie na https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Súťaž sestry
o Ponuka spolupráce v projekte Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry organizovaný Komorou
pre medicínske právo
o Spoluprácou by bolo šírenie myšlienky projektu medzi našimi členmi, našimi informačnými
kanálmi, zverejnením informácie na webovom portáli

K bodu 10
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 13.02.2018
A - Predsedníctvo schvaľuje
A/1/1/2018 - Návrh programu zasadnutia.
A/2/1/2018 - Petru Balážovú (PB) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka.
A/3/1/2018 – Program zasadnutia predsedníctva
A/4/1/2018 – organizačný výbor 2. národnej pacientskej konferencie
A/4/1/2018 – členstvo nového OZ v AOPP - Združenie na pomoc ľuďom postihnutých fenykletonúriou.
A/5/1/2018 – spoluprácu v projekte Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry

B. Predsedníctvo ukladá
B/1/1/2018 – DT zaslať ukážku na vykazovanie financovania podľa EPF
B/2/1/2018 – DT pripraviť návrh na vytvorenie komisie pre liekovú politiku v rámci predsedníctva AOPP v nadväznosti
na model účasti pacientov v rozhodovacích procesoch
B/3/1/2018 – MF navrhnúť manažéra pacientskej poradne v BB
B/4/1/2018 – MF komunikácia ohľadom spustenia pacientskej poradne v novej nemocnici v Michalovciach
B/5/1/2018 – PM poslať realizáciu projektu „Lieky s rozumom“
B/6/1/2017 – MLa distribúcia dotazníka o zdravotníckych pomôckach
B/7/1/2018 – členovia predsedníctva, členských organizácii – posielať informácie o blízkych témach, ktoré môžeme
publikovať na web
B/8/1/2018 – ML príprava štatútu ankety – Môj lekár, moja sestrička marec 2018 po VZ AOPP
B/9/1/2018 – PB pripraviť oslovovací list
C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/1/20018 – stav hospodárenia AOPP
C/2/1/20018 – činnosť členov predsedníctva AOPP
C/3/1/20018 – informáciu o trestnom oznámení na P. Kučeru
C/4/1/20018 – informáciu o zmene zákona o ochrane osobných údajov podľa GDPR
K bodu 11
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 3, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesenia.
K bodu 12
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Ďalšie zasadnutie predsedníctva AOPP sa bude konať po
VZ.

Zapísala:
Dňa:
Overil:
Dňa:
Predsedajúca:
Dňa:

Petra Balážová
13.2.2018
Dominik Tomek
Mária Lévyová

