Zápisnica 5/2017
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 15.12.2017 o 10:30 hod.
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava
Prítomní členovia Predsedníctva: Eva Bacigalová (EB), Miroslava Fövényes (MF), Marica Laščeková (MLa), Mária
Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT); čestná prezidentka Eva Madajová (EM)
Pozvaní: Petra Balážová (PB), Lenka Stejskalová (LS), Helena Valčeková (HV), Peter Marčan (PM)
Ospravedlnená: Jarmila Fajnorová – presedníčka revíznej komisie

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení zo skype zasadnutia predsedníctva zo dňa 6.9. 2017
5. Kontrola plnenia uznesení z VZ dňa 9.6.2017
6. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia predsedníctva
7. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
8. Projekty AOOP – informácie o realizácii schválených projektov (zodpovední členovia predsedníctva)
9. Príprava harmonogramu činnosti AOPP na r. 2018 – plánovanie aktivít na jednotlivé mesiace
10. Rôzne
11. Návrhy na uznesenia
12. Schválenie uznesení
13. Záver
K bodu 1
Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášania
schopné, keďže sa zišlo v plnom počte. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) a Lenka Stejskalová (LS) z Reputation N, Petra
Balážová (PB), Helena Valčeková (HV) a Jarmila Fajnorová.
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 prítomným členom

Predsedníctva AOPP v elektronickej forme dňa 3.12.2017, bol schválený všetkými členmi Predsedníctva AOPP.

K bodu 4
Splnené uznesenia:
Uznesenia od A/1/4/2017 do A/7/4/2017; A/10/4/2017 a A/11/4/2017 splnené.
Uznesenie B/1/4/2017, B/2/4/2017, B/8/4/2017, B/9/4/2017, B/11/4/2017 - B/13/4/2017 a B/15/4/2017 splnené.
Uznesenia plnené priebežne:
Uznesenia A/8/4/2017
Uznesenie B/1/4/2017, B/3/4/2017 - B/7/4/2017, B/10/4/2017, B/14/4/2017
Nesplnené uznesenia:
Uznesenie A/9/4/2017 – bude sa plniť počas zasadnutia presedníctva vo februári 2018

K bodu 5
Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2017
B/1/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, kroky vedúce k zapísaniu zmeny stanov v príslušnom registri občianskych
združení vedenom Ministerstvom vnútra SR - splnené
B/2/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, predložiť Správu o hospodárení AOPP za obdobie od 28.11.2016 do 9.6.2017
revíznej komisii, ktorá uskutoční jej revíziu a vyhotoví správu o revízii hospodárenia AOPP za obdobie roku 2016
v termíne do 30.9.2017 - splnené
B/3/1/2017 – revíznej komisii predložiť na najbližšie zasadnutie VZ AOPP Správu o revízii hospodárenia AOPP za
obdobie roku 2016 - plní sa priebežne
B/4/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, zorganizovať volebné VZ AOPP v mesiaci marec 2018 - plní sa priebežne
B/5/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, predložiť návrh zmeny stanov AOPP všetkým členom AOPP najneskôr do
30.10.2017- splnené
K bodu 6
• Uhradenie faktúr od 1.9.2017 do 30.11.2018
• Stav na účte k 30.11.2017 – 32 650,28 EUR
• Príjmy spolu za mesiace september – november – 30 770,51 EUR
• Odoslané platby – 14 586,13 EUR
• Návrh – zjednodušiť vykazovanie financovania predsedníctvu
o DT zašle vzor z EPF

K bodu 7
• MF
•

o

rozvoj pacientskej poradne v Banskej Bystrici

o
o
o
o

účasť v Trnave – prednáška Liga zdravia
účasť na dvoch okrúhlych stoloch ZDN o biosimilaroch, očkovanie proti chrípke
aktívna účasť na konferencii Trend
doplnkové ambulantné ordinačné hodiny - https://marialevyova.blog.sme.sk/c/471399/preco-smepodporili-doplnkove-ordinacne-hodiny.html
menovanie do pracovnej komisie MZ SR ŠDTP - činnosť komisie zameraná na schvaľovanie štandardov
diagnostických a terapeutických postupov v jednotlivých medicínskych odboroch, stanovenie nároku
pacienta, komisia bude pracovať kontinuálne a zasadať v pravidelných štvrťročných intervaloch počas
piatich rokov

ML

o

•

DT
o
o

o

o
o
•

EB
o
o
o
o

•

EPF – nebude z rodinných dôvodov kandidovať na najbližšom AGM v Bruseli v nasledujúcom období
▪ DT navrhuje MF
Budovanie kapacít PO
▪ Zmena – návrh EPF urobiť seminár z finančných dôvodov pre krajiny strednej a východnej
Európy spolu v roku 2018 v Bratislave – komunikovať bude PB
Vyjednávania ohľadom doplatkov za lieky
▪ S Crohn Clubom – dňa 21.11.2017 – http://www.health.gov.sk/Clanok?zapis-20171121
▪ Doplatky vzrástli o 500%; najbližší možný termín úpravy je apríl 2018
Návrh vytvoriť pracovnú skupinu pre hodnotenie liekov a liekovú politiku v rámci predsedníctva AOPP
▪ DT pripraví návrh
Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku na MZ SR – ML pripraví poverenie pre DT ako
experta a zástupcu pacientov

MLa
o

Pokračuje v komunikácii s členskými pacientskymi organizáciami
Prevencia a screening onkologických diagnóz
Mýty o mamografe – dlhodobý projekt
Inovatívne lieky - nové molekuly, ktoré môžu pacientom s onkologickým ochorením pomôcť zatiaľ nie
sú pacientom dostupné
▪ návrh s pomocou AOPP iniciatíva na NOÚ
▪ AOPP súhlasí, treba získať odborné posudky
zmena úhrad v zdrav. pomôckach v skupine A

o

o

▪ MZ SR znížilo úhrady = vyššie doplatky pre pacientov
▪ Odoslaný list na MZ SR – aká bude situácia od januára 2018
▪ Čaká sa na výsledky Kategorizačnej komisie
Dietetické potraviny – komunikácia s OZ Bezlepky
▪ MLa – stretnutie s p. Ševčovičom z OZ Bezlepky
▪ MLa kontaktovať p. Smitku
Komunikácia s SK MEDom – obnova legislatívnej pracovnej skupiny

K bodu 8
• PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP
o od januára do 15.12.2017 – vyše 500 mediálnych výstupov
o návrh – plán tém, ktoré budeme otvárať
o návrh – jednotliví členovia predsedníctva, členských organizácii posielať spracované informácie
o blízkych témach (napr. 1 A4)
• Poradňa AOPP – pokračovanie v činnosti na centrálnej úrovni, budovanie siete poradní AOPP.
o Propagácia, plagáty, nová FB fanpage vytvorená
o Stanoviť manažéra pobočky
o Možnosť otvorenia pac. poradne v novej michalovskej nemocnici
▪ Predsedníctvo AOPP súhlasí
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MF
o Projektová manažérka Miroslava Fövényes
• Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov.
o prednáška Pacient a liek dňa 24.11.2017
▪ DT aktívna účasť
▪ PB – aktívna účasť
o Projektová manažérka Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - DT
• Projekt „Lieky s rozumom“
o príjmy celkom od 1.7. do 14.12.2017 – 35 000 EUR + v novembri 5 000 EUR od dr. Max
o PM pošle realizáciu projektu
o príprava jedného videa s anglickými titulkami
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 Spustený- vytvorené expertné tímy – AOPP, MPSVaR, MZ

o
o
o

•

•

•

•
•

Implementácia Stratégie LTC , ako podklad pri príprave zákona o dlhodobej starostlivosti
návrh zákona o dlhodobej starostlivosti- zaradený do legislatívnych úloh vlády – júl 2018
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
▪ MV SR
▪ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
▪ AOPP
▪ MZ SR
▪ MPSVaR SR
o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová
o Projektové manažérky Mária Lévyová, Helena Valčeková
Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“
o Príprava a distribúcia dotazníka pacientskym organizáciám prostredníctvom Survey Monkey
orientačne v januári 2018
o Projektový manažér Marica Laščeková.
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MLa
Projekt „Biosimilary“ - aktuálna téma
o prieskum bol ukončený a bude uzavretý k 18.12.2017
o Príprava štandardných postupov na predpisovanie a používanie biologicky podobných liekov ako
iniciatíva pacientov v spolupráci s odborníkmi
o Projektová manažérka Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – DT
Legislatívna komisia – v príprave od r. 2018
o možná spolupráca s H&H partners
▪ JUDr. Humenník – môže bezodplatne prísť na jedno stretnutie
o možná spolupráca s JUDr. Madajovou a Informovaným pacientom
▪ Návrh predsedníctva – vedením poveriť nezávislého odborníka mimo štruktúry AOPP
Komunikácia lekár a pacient
o od r. 2018
Podpora strešných pacientskych organizácií - ÚSVRO
o stretnutia sa dňa 11.12.2017 zúčastnili ML a PB
o definovanie financovania a spoluúčasti
o udržateľnosť výdavkov
o ak to bude aktuálne, tak budeme informovať predsedníctvo

K bodu 9
• Viď príloha 1 - Harmonogram aktivít AOPP na r. 2018

•
•

Návrh je otvorený na diskusiu - je k dispozícii členom predsedníctva, prepošleme ho po ich pripomienkovaní
V rámci svetových dní, možnosť organizovať vlastné kampane orientované na ochranu práv pacientov, zdravie
žien – spolupráca s členskými organizáciami a propagácia a ich aktivít, ktoré sú spojené s konkrétnymi
diagnózami a ochoreniami

K bodu 10
• Potreba zakúpenie jedného osobného počítača do kancelárie AOPP
o predsedníctvo schválilo
• 1. Národná pacientska konferencia
o návrh odmeny za vykonanú prácu pre ML, HV, PB
o návrh – 500 EUR/osoba
o ML doriešiť s účtovníčkou
• Druhá celoslovenská pacientska konferencia november 2018 – návrh témy Včasná intervencia
dva dni
o 1. deň – Fit for Work a včasná intervencia – možnosť osloviť aj nefarmakologické firmy
o 2. deň – sociálna tematika
o Návrh počas konferencie gala večer – spoločenská udalosť a ocenenie: Môj lekár, moja sestra
o Marec 2018 po VZ a voľbách – vytvorenie organizačného výboru, PR a marketingového plánu
• Partneri v rozvoji pacientskych organizácií – vzdelávacia iniciatíva Sanofi a Pacientsky hlas – viď prezentácia
DT
o návrh – spolupráca pri vzdelávaní
o zodpovedný za AOPP: DT
o manažérka: PB
• Volebné VZ AOPP – 12. marca 2018
• ML sa zúčastnila dvoch výsluchov ohľadom p. Kučeru
o informovala o účasti na polícii, kde bola predvolaná ako svedok kvôli trestnému oznámeniu na p.
Kučeru. V závere vyšetrovania bola predvolaná za účelom oboznámenia sa výsledkami šetrenia,
možnosť nahliadnuť do spisov. Informácie podané členom predsedníctva. Vyšetrovateľ postúpil
materiály prokuratúre, ktorá rozhodne o tom, či išlo o trestný čin. Predsedníctvo by malo rozhodnúť,
či si uplatní nárok náhrady spôsobenej škody súdnou cestou, alebo dohodou o vyrovnaní dlhu.
o návrh – v prípade možností dohoda
• Zneužitie mena ML v rámci propagácie krému na reumatické ochorenia
o zneužili meno aj riaditeľa NÚRCH Piešťany
o NÚRCH bude podávať trestné oznámienie
o žiadosť o finančnú spoluúčinnosť – AOPP odmietlo; avšak ak ML vezmú ako pacientku v rámci
spoluúčinnosti, tak AOPP prijme žiadosť
o ML bude informovať
• AOPP založená ako platforma
o cieľom je byť partnerom štátnym inštitúciám, zastupovať spoločné záujmy pacientov, ochraňovať
ich práva.

•
•

o chýbajú finančné zdroje na zamestnanie ekonóma a právnika
o spolupráca s odbornými organizáciami, vzdelávacími inštitúciami
Etická komisia na MZ SR
o EM nominovaná
o Diskusia o výstave The Body Exhibition – stanovisko na webe MZ SR
Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie
o zdravotníctvo a sociálne veci – MUDr. Orgonášová, p. Voleková, p. Mamojka, JUDr. Madajová
o posledné zasadnutie v novembri
o uznesenia sú odporúčania pre vládu
o mnohé stretnutia nie sú uznášania schopné

K bodu 11
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 15.12.2017
A - Predsedníctvo schvaľuje
A/1/5/2017 - Návrh programu zasadnutia.
A/2/5/2017 - Petru Balážovú (PB) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka.
A/3/5/2017 – odmenu pre ML, HV a PB za prípravu 1. národnej pacientskej konferencie AOPP
A/4/5/2017 – organizáciu 2. národnej pacientskej konferencie AOPP
A/5/5/2017 – kúpu notebooku do kancelárie AOPP
A/6/5/2017 – realizácia projektov podľa návrhu v bodoch 8 a 9
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/5/2017 – DT zaslať návrh na zjednodušené vykazovanie financovania podľa EPF
B/2/5/2017 – DT pripraviť návrh na vytvorenie komiesie pre liekovú politiku v rámci predsedníctva AOPP
B/3/5/2017 – EB získať odborné posudky ohľadom nových molekúl na liečbu onkologických pacientov, aby AOPP
mohlo podporiť iniciatívu na NOÚ
B/4/5/2017 – MLa zorganizovať stretnutie s p. Ševčovičom
B/5/5/2017 – MLa zorganizovať stretnutie s p. Smitkom
B/6/5/2017 – MF navrhnúť manažéra pacientskej poradne v BB
B/7/5/2017 – MF komunikácia ohľadom spustenia pacientskej poradne v novej nemocnici v Michalovciach
B/8/5/2017 – PM poslať realizáciu projektu „Lieky s rozumom“
B/9/5/2017 – MLa príprava a distribúcia dotazníka o zdravotníckych pomôckach v januári 2018
B/10/5/2017 – PB ukončiť prieskum o Biosimilaroch k 19.12.2017
B/11/5/2017 - PB pripraviť štatistiku podľa výsledkov prieskmu o Biosimilaroch, vyhodnotiť, zdokumentovať plnenie
úloh v rámci prieskumu a projektu
B/12/5/2017 – všetci členovia predsedníctva – poslať komentár k harmonogramu na roku 2018

B/13/5/2017 – všetci členovia predsedníctva, členských organizácii – posielať informácie o blízkych témach, ktoré
môžeme publikovať na web
B/14/5/2017 – vytvoriť organizačný výbor na 2. národnú pacientsku konferenciu AOPP v januári marci 2018 po VZ
AOPP.
B/15/5/2017 – príprava ankety, marketingu – Môj lekár, moja sestrička marec 2018 po VZ AOPP
B/16/5/2017 – zorganizovať volebné Valné zhromaždenie AOPP na 12.3.2017
C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/5/17 – DT nebude kandidovať do presedníctva EPF v nasledujúcom volebnom období
C/2/5/17 – správy o činnostiach jednotlivých členov predsedníctva
C/3/5/17 – DT – príprava štandardných postupov na predpisovanie a používanie biologicky podobných liekov
C/4/5/17 – účasť ML na dvoch výsluchoch ohľadom doriešenia situácie s p. Kučerom a možnosť dohody na základe
postupov prokuratúry.
C/5/5/17 – správu o zneužití mena ML
C/6/5/17 – správy z Etickej komisie MZ SR a Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
K bodu 12
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesenia.
K bodu 13
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť a zapriala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Ďalšie zasadnutie predsedníctva AOPP sa bude konať 13.2.2017.

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

Petra Balážová
15.12.2017
Dominik Tomek
Mária Lévyová

