Správa o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia od 15.12.2021 do 3.6.2022
Uznesenia z Valného zhromaždenia AOPP zo dňa 15.12.2021
B – VZ AOPP ukladá:
B/1/1/20201 – Predsedníctvu a kancelárii prípravu VZ AOPP na rok 2022 máj/jún
B/2/1/2021 – Revíziu účtovných a ostatných dokladov za r. 2021 pred konaním VZ AOPP v r. 2022
B/3/1/2021 – Štatutárnym orgánom členských organizácii do 30.4.2022 doručiť kancelárii AOPP
návrhy kandidátov do orgánov AOPP - voľby predsedníctva a RK AOPP.
B/4/1/2021 – Predsedníctvu AOPP a kancelárii do 30. 5.2022. pripraviť kandidátky na voľby do
orgánov AOPP
B/5/1/2021 – Kancelárii AOPP do 15.1.2022. vyhotoviť zápisnicu z VZ AOPP zo dňa 15.12.2021 (KG)
B/6/1/2021 – Overiť do 30.1. 2022 zápisnicu z VZ AOP zo dňa 15.12.2021.(EM)
B/7/1/2021 – Zaslať overenú zápisnicu z Valného zhromaždenie riadnym členom AOPP
Uznesenia Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 15.12. 2021 sú splnené

Zasadnutie Revíznej komisie:
sa konalo v sídle AOPP dňa 2.6. 2022. Správu Revíznej komisie predloží na VZ AOPP predsedníčka
Revíznej komisie pani Jarmila Fajnorová

Zasadnutia predsedníctva AOPP sa konali v pravidelných intervaloch v súlade so stanovami
a vnútornými predpismi AOPP v dňoch:
17.1.2022, 28.3.2022 a 10.5.2022
Členovia predsedníctva AOPP: prezidentka: PhDr. Mária Lévyová (ML), viceprezidentka: MUDr. Mgr.
Elena Marušáková, MBA (EM), viceprezident: PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc,( DT) , členka
predsedníctva: Ľubica Pilková (LP) , člen predsedníctva: JUDr. Juraj Bók(JB), Katarína Kafková (KKexterný spolupracovník v oblasti legislatívy – odsúhlasené predsedníctvom AOPP)
Medzi zasadnutiami sa v prípade potreby konali telekonferencie, hlasovanie per rollam
prostredníctvom e-mailov.
Členovia predsedníctva sa aj v prvom polroku 2022 zamerali na rozvoj aktivít, ktoré budú prospešné
pre napĺňanie cieľov AOPP v oblastiach - poradenskej, edukačnej, legislatívnej a podpornej.
Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva boli e-mailom doručované členom AOPP.
Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva AOPP a VZ sú dostupné na: https://aopp.sk/financovanietransparentnost/zapisy-zo-zasadnuti-predsednictva-valneho-zhromazdenia

Realizované projekty v r. 2022 - zabezpečené aj v prvom polroku v

r. 2022

Poradenská činnosť
Poradňa AOPP - Bratislava
• od 15.04.2019, poskytuje poradenstvo JUDr. Strejčková Radmila
• Viac na: https://aopp.sk/pacientska-poradna
• V rámci pacientskej právnej poradne AOPP za prvý polrok 2022 bolo poskytované poradenstvo
vzhľadom na pandemickú situáciu telefonicky, mailom, prípadne poštovou formou.

•

Počet žiadosti o právne poradenstvo neustále rastie aj tento rok.

Najčastejšie oblasti:

-

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),
Podnety v súvislosti s COVID-19 (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, testovanie,
výnimky, očkovanie, kontraindikácia očkovania, rúška, hranice)
Lieky a zdravotnícke pomôcky
Zdravotné poistenie
Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie
Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia
Etika zdravotníckych pracovníkov
Poplatky v zdravotníctve

Počet podnetov pacientov so žiadosťou o poradenstvo každoročne rastie. V r 2019 bol celkový počet
podnetov 141, v r. 2020 to bolo 189 podnetov, v r. 2021 bol celkový počet podnetov 354.
Aktivity AOPP počas Pandémie COVID 19:
• V rámci poradenstva pripravila JUDr. Strejčková informácie k opatreniam, ktoré prijíma vláda,
kompetentné ministerstva, úrad verejného zdravotníctva. Zmeny sú pravidelne aktualizované,
dopĺňane,
vychádzajú
z relevantných
zdrojov:
https://aopp.sk/poradna/docasnapraceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-skoronavirusom
Ďalšie aktivity v rámci poradenstva:
•

•

V rámci poradenstva pribúda otázok, čo sa týka opakovaného receptu a návštevy špecialistov od
1.1. 2022. Naozaj išlo o poslanecký návrh, ktorý sme nemohli ovplyvniť ani my, ani iné subjekty v
rámci MPK. Išlo o poslanecký návrh schválený v NR SR bez predošlej diskusie.

Viac na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504390
Stanovisko SLS: https://aopp.sk/clanky/default/AOPP-podporuje-stanovisko-odbornychspiciek?fbclid=IwAR2JYoGPYGcxzaHaRAovaA5PeJ6mlM2Xc8s6JMY4saEVheh5smPS-1V18N0
Z vyjadrenia AOPP pre média: https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovaniliekov-priniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ichvyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWm
oAnQw
o Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že je naďalej otvorené diskusii v súvislosti
s predpisovaním liekov. Snažíme sa v spolupráci s inými organizáciami v
zdravotníctve nájsť spôsob ako urobiť maximum preto, aby na urýchlené legislatívne
zmeny nedoplatili pacienti- rokovanie na pôde MZ, na pôde NR SR v rámci
zdravotníckeho výbory, návrat k pôvodnému stavu, prípadne ustanovenie
prechodného obdobia na aplikáciu §119 zákona č. 362/2011 Z.z. v praxi.
o AOPP zverejnilo prieskum k opakovanému receptu a informovalo o ňom členské
pacientske organizácie, verejnosť. Viac na: https://aopp.sk/- ANKETA
Poskytovanie a uhrádzanie zdravotnej starostlivosti vojnovým utečencom z Ukrajiny:
https://www.aopp.sk/poradna/poskytovanie-uhradzanie-zdravotnej-starostlivosti-vojnovymutecencom-z-ukrajiny

Zodpovední – ML, JUDr. Strejčková Radmila

Projekty verejný a občiansky sektor
Zdravotnícke plénum :
•

spolupráca s predsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo v rámci vytvorenia pracovnej
skupiny- Zdravotnícke plénum- online platforma, kde bola zaradená ML za AOPP
• diskusie k legislatívnym návrhom, ktoré boli, prípadne budú prejednávané vo Výbore pre
zdravotníctvo a schvaľované plénom NR SR
Zodpovedný: ML
Projekty MZ SR- projekty pokračujú v r. 2022
• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje
- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022
Zodpovedný: ML- pokračuje
•
-

Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje
Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022
predseda oboch komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového
tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Viac na: https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-v-zdravotnictve/
https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-prevencie/
Zodpovedný: ML
Komora MNO, ÚS VROS- projekty pokračujú v r. 2022
• Komora pre mimovládne neziskové organizácie. Pravidelné zasadnutia a spájanie v rámci
podpory OZ. Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Pôvodný návrh bol
stiahnutý z MPK. V máji 2022 daný do MPK návrh na koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti
na r. 2022- 2024
Zastúpenie: ML, EM,
•

Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)
Účasť prezidentky na 28. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO, sa konalo v marci 2022 za účasti
ministra vnútra. Na zasadnutí bol predstavený Mgr. Filip Vagač, novovymenovaný
splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Štruktúra členov rady vlády:
o
o
o
o

48 členov s hlasovacím právom
Komora za verejnú správu 19 členov
Komoru za mimovládne neziskové organizácie 29 členov ( aj AOPP- zastupunie ML, MV)
štrukturovanie zasadnutí rady vlády do troch blokov:
1. Blok Komory verejnej správy – informuje o pripravovaných koncepčných a legislatívnych
materiáloch na jednotlivých rezortoch a iných orgánoch, zastúpených v rade, v oblastiach
mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti
2. Blok Komory MNO – predkladá do diskusie aktuálnu agendu, ktorá smeruje k systémovým
riešeniam a podpore mimovládnych organizácií
3. Blok úradu splnomocnenca – informuje o aktivitách úradu splnomocnenca

Tieto tri bloky majú byť navzájom poprepájané, spojené s intenzívnou diskusiou a majú smerovať ku
konsenzu.
o

Zhromažďovanie informácii o aktuálne prebiehajúcich aktivitách ÚSV ROS v súvislosti s
analýzou dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti
a účelnosti.
o Rada vlády MNO zasadnutie v apríli 2022 za časti ministra vnútra- predseda Rady. „Dôvodom
zvolania mimoriadneho stretnutia rady vlády je bezprecedentné zhoršenie všeobecnej
spoločenskej klímy v Slovenskej republike, stupňujúce sa útoky voči aktivistom, mimovládnym
organizáciám a celej občianskej spoločnosti.
Viac na: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=27-mimoriadne-zasadnutie-rady-vlady-srpre-mimovladne-neziskove-organizacie
Zastúpenie: ML, EM (menovanie pri zastupovaní)- pokračuje v r. 2022
VÚC Bratislava- tematická komisia Rady partnerstva „Zdravotníctvo“. Zasadnutie rady sa konalo
20.12. 2021- podklady o ďalších postupoch v rámci zásobníkov projektov neboli doručené
Zastúpenie: ML
Projekty zamerané na vzdelávanie
„Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii“, vyčlenenie finančných
prostriedkov na tento účel z 2% z daní,
o

Smernica na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii Asociácie na ochranu
práv pacientov o.z. schválilo predsedníctvo AOPP na zasadnutí vo februári 2021. Smernica
upravuje podmienky čerpania finančnej podpory členskými organizáciámi pri organizovaní
vzdelávacích aktivít
o Zatiaľ požiadali o podporu v roku 2021, 2022 - OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, HANS,
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, OZ ŠANCA PRE PEČEŇ, Slovak Crohn club, Liga
proti reumatizmu
o Nepodarilo sa získať partnerskú podporu na projekt
o Prezidentka opätovne navrhla aj zváženie ďalších projektov v oblasti vzdelávania, ktoré by mali
byť zamerané na aktuálne témy v oblasti zmien v legislatíve a participácie pacientskych
organizácii ako partnerov na pôde MZ SR a pri ich implementácii do praxe a lepšej
vymožiteľnosti práv pacientov. Zároveň je potrebné hľadať alternatívy posilnenia podpory, aj
finančnej, členských pacientskych organizácii aj v rámci, už realizovaného projektu
„Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii“
o AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a liekovej politiky (PVV pre oblasť
zdravotníctva- bude potrebné sledovať a trvať na plnení propacientský orientovaných oblasti)
o Bude potrebné rozvíjať aj v r. 2022 vzdelávacie projekty- HTA, lieková politika, OSN, klinické
skúšania, kategorizácia nemocníc a ďalšie legislatívne výzvy, zmeny a ich aplikácia do praxe
Zodpovední : predsedníctvo AOPP
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek
o na SZÚ sú organizované vzdelávacie semináre pre pacientov
o projekt pokračoval vo virtuálnej forme a v rámci 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie
o online seminár sa konal 12 mája 2022
zodpovedný: DT
Príprava projektu „Deň ženského zdravia" 5.6.2022- program doručený, zmluvy riešené s právnikmi
v rámci LK, stretnutie s generálnym partnerom, podmienky účasti zástupcov pacientskych organizácii

na konferencii ( Leukémia a Lymfóma, SKLON, Malíček) a zmluvné podmienky v rámci partnerov musia
byť stanovené tak, aby boli prínosom pre AOPP.
Viac na : https://aopp.sk/clanky/default/zdravotnictvo-ako-priorita-prevencia-liecba-onkologickychochoreni-ci-mentalne-zdravie-rezonuju-v-spolocnosti
Viac na: https://www.denzenskehozdravia.sk/
Zodpovední: LM, predsedníctvo AOPP
6. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP - Termín: 25.11.-26.11.2022
Miesto konania: Hotel Bratislava, s.r.o. Seberíniho 9, Bratislava
Téma: Manažment pacienta - cesta pacienta
Konferencia by sa mala konať pod záštitou ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského,
MPH a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr.
Petra Šimka, CSc.
Forma: osobná, prezenčná
Zodpovední: predsedníctvo AOPP
Ukončené projekty v r. 2021:
Projekt „Lieky s rozumom"
- pozastavený, nemáme podporu MZ SR
zodpovední : ML, Marčan Peter
Viac na: https://www.liekysrozumom.sk/
Hodnotenie zdravotníckych technológií určených pre detských pacientov
Cieľ: Podklady na zmenu prístupu k posudzovaniu liekov a iných technológií určených pre deti.
o

o
o
o

Na Slovensku neexistuje špecifický proces, ktorý by zabezpečil dostupnosť liečby pre detských
pacientov. V súčasnosti je v kategorizácii 53 molekúl, ktoré sú určené pre deti na predpis
pediatrom, pričom z nich je 14 očkovacích látok. Okrem toho je niekoľko molekúl určených na
metabolické alebo zriedkavé ochorenia u detí, kde je predpisujúcim lekárom odborný lekár so
špecializáciou pre detský vek
Vo všeobecnosti je problémom vedenie registračných štúdií u detí, preto Európska lieková
agentúra víta a podporuje registráciu liekov určených pre deti
Projekt bol realizovaný v spolupráci s analytikmi a AOPP, podporovaný UCB.
Výsledky boli prezentované v médiách na odborných fórach
Zodpovední: EM, predsedníctvo AOPP

Prieskum zameraný na dostupnosť zdravotnej starostlivosti a počas pandémie COVID-19 b a návrhy
na nové formy poskytovania zdravotnej starostlivosti za účelom zachovania a zlepšovania jej
dostupnosti pacientom
o

o

Prieskum bol realizovala AOPP v spolupráci s agentúrou AKO v júni 2021 . Do prieskumu AOPP
sa zapojilo 2595 respondentov z radov verejnosti a zapojilo sa 210 respondentov
z pacientskych organizácií. Prieskum mapoval skúsenosti pacientov, resp. ľudí využívajúcich
zdravotnú starostlivosť. Prieskum bežal v lete skoro tri týždne cez komunikačné kanály AOPP
– web, Facebook, newsletter a mailing.
Projekt bol ukončený v decembri 2021
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aj-druha-vlna-koronavirusu-oddialila-liecbumnohych-pacientov-ukazal-prieskum-aopp

Zodpovední: DT, predsedníctvo AOPP

Legislatívne aktivity AOPP
Projekt „Legislatívna komisia“
•
•

Projekt spustený v júni 2018 – trvanie štyri roky
Štatút Legislatívnej komisie - predseda Lévyová Mária, od mája 2020 podpredseda advokát
JUDr. Dominik Okenica z advokátskej kancelárie Okenica Šula&CO. Členovia – predsedníctvo
AOPP, AIFP, AZP a hostia prizývaní podľa potrieb
• Pravidelné zasadnutia za účelom diskusii o legislatívnych návrhoch, aktuálnych zmenách
v právnych predpisoch, o návrhoch pacientskych organizácii na zmeny v legislatíve, príprava
pripomienok k právnym predpisom v MPK, informovanie o vznesených pripomienkach
k právnym predpisom, ktoré boli vypracované členmi predsedníctva v spolupráci
s podpredsedom a členskými organizáciami AOPP
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP
Z činnosti legislatívnej komisie:
Legislatívne priority v prvom polroku 2022 boli zamerané na:
Účasť na okrúhlych stoloch MZ - k zákonu č. 363/2011 Z.z. a liečbe na výnimky. Prípravu paragrafových
návrhov do zákona a pripomienok, spolupráca s Nie Rakovine, Liga proti rakovine, Aliancia ZCH ( za
AOPP - EM), Lymfóma a Leukémia OZ, Pripomienku doručila Liga proti rakovine
o

-

Spojenie pacientskych platforiem a organizácii pri intenzívnych rokovaniach s poslaneckými
klubmi NR SR o urýchlenom prijatí novely zákona č. 363/ 2011 Z. z. blokujúceho vstup
moderných liekov a zlepšenie dostupnosti aj bežných liekov a zdravotníckych pomôcok a o
dofinancovaní zdravotníctva pre vyriešenie vážnej situácie pacientov na Slovensku
o Komunikáciu s pacientskymi platformami- Nie rakovine, Liga proti rakoviny, AZCH.- organizované
online stretnutia
o Na rokovaniach s predsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo pani Janou Bitto Cigánikovou
(SaS) a s členkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo pani Zuzanou Šebovou (SME RODINA)
rokovali pacientske organizácie o urgentných riešeniach pre dostupnosť liečby, liekov,
diagnostík a aj ambulantnej, nemocničnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
Viac: AOPP | Pacienti vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo žiadajú riešenia pre dostupnosť
liečby a zdravotnej starostlivosti
o Pripomienky k § 88 a §89
o Dohľad nad kritériami by mal mať ÚDZS
o Pripomienka so špecifickými požiadavkami pacientov so zriedkavými ochoreniami
o Požiadavky aby pacienti mohli byť účastníkmi konaní obdobne ako v prípade zákona 540/2021 Z.z.
( §3 ods. 3 písm. e.)
o Opakované okrúhle stoly k návrhom a pripomienkam organizovalo AOPP
o Pripomienky k novele zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
o Návrhy na zmeny v spornom §119 zákona 362/2011 Z.z., ktorý v rámci poslaneckého návrhu upravil
od 1.1.2022 predpisovanie liekov všeobecnými lekármi, špecialistami a po prepustení z nemocnice.
- Najviac dezorientovaní sú pacienti a majú obavy zo zníženej dostupnosti liekov
Viac na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504390
Vyjadrenie AOPP pre média: https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovani-liekovpriniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ichvyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWmoAnQw
o účasť na pracovnom stretnutí na MZ k pripomienkam k novele zákona č. 363/2011Z.z

o

sledovanie stavu zákona č. 362/2011 Z.z. a zákona č. 363/ 2011 Z.z. v NR SR a obavy zo zmien
v novelách, ktoré prešli schválením vládou
Pripomienky spracovali: EM, ML, KK

Nadobudnutie účinnosti od 1.1. 2022 zákona č.540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (KK ÚS)
o Pripomienky k prvotnému návrhu zákonu spracovali ML, EM, KK
o Účasť na rokovaniach v NR SR ML- návrhy AOPP sa podarilo presadiť v rámci MPK a na pôde
NR SR
o V súlade s §3, ods 3, písm. e, zákona č.540/2021 Z.z., predsedníctvo AOPP za člena KK
ÚS zvolilo prezidentku AOPP ML- doručený menovací dekrét ministrom zdravotníctva
o Členstvo v KK je časovo náročné, vyžaduje si oboznámenie sa s jednotlivými
medicínskymi programami, ich pripomienkovanie a účasť na zasadnutiach komisie 2x
týždenne.
o Činnosť komisie upravená štatútom, vydaným MZ SR
o Výkon funkcie je čestný a bezodplatný
Zodpovední: ML a predsedníctvo AOPP
Pripomienkovanie zákona č. 576/ 2004 Z.z :
- návrh zákona o dlhodobej zdravotno - sociálnej starostlivosti. Kompetentný rezort: MPSVR SR, MZ SR.
Vyžaduje sa samostatná právna úprava pre dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť poskytovanú
poskytovateľmi sociálnej starostlivosti a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, vyžaduje sa
integrácia zdravotných a sociálnych služieb, , pretože ide opäť iba o čiastkovú úpravu časti následnej
a paliatívnej starostlivosti, nie o komplexné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
a nastavenie cesty pacienta po zvládnutí akútnej fázy ochorenia a potreby následnej a dlhodobej
starostlivosti
- doplnenie telemedicíny do zákona č 576/2004Z.z. - podané aj v rámci pripomienkovania
legislatívnych úloh vlády „Telemedicína je zdravotná starostlivosť poskytovaná na diaľku
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
pomocou telekomunikačných alebo iných technológií pacientovi alebo jeho zástupcovi“
- na rozporovom konaní pripomienky AOPP neboli akceptované
Pripomienky spracovali: EM, ML, KK, členky projektu ÚSVROS Stratégie dlhodobej starostlivosti
AOPP vypracovalo pripomienky k:
O PLÁNU PRÁCE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2022
o Pripomienky ku Katalógu zdravotných výkonov, orientované na telemedicínu
O Ročtu pre zdravotníctvo na r. 2022
o Pripomienka k dofinancovaniu zdravotníctva
Viac: AOPP | Pacienti a lekári volajú po zmene! Situácia v zdravotníctve je podľa nich kritická
- adresovaná výzva vláde a kompetentným ministerstvám na urgentné a spravodlivé
dofinancovanie zdravotníctva. Viac tu: https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-lekari-volajupo-zmene-situacia-v-zdravotnictve-je-pod-nich-kriticka
Pripomienky spracovala: ML, EM, ,KK
AOPP a AZP v rámci spoločného projektu prezentovali mapovanie odloženej zdravotnej starostlivosti
ako spoločný projekt.
o Porovnávanie prevencii, diagnostických a operačných výkonov za r. 2019, 2020, 2021.
o Tlačová správa bola vydaná v piatok 25.3. 2022.
o Materiál bude doručený následne- predsedovi vlády, ministrom, prezidentke, poslancom NR SR,
podpredsedovi EÚ paralmrntu
Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/za-dva-roky-pandemie-klesol-pocet-operacii-o-tretinu
Na projekte pracovali: ML, AZP, EM

Členka predsedníctva AOPP LP vypracovala materiál k zmenám limitov v kategorizácií zdravotných
pomôcok , a to pre Glukózové senzory a k predpis kontinuálny glukózový monitoring. AOPP poslala
žiadosť o konzultáciu generálnemu riaditeľovi Sekcie farmácie Ministerstva zdravotníctva k limitom
platným od 1.1.2022 k zdravotníckym pomôckam v skupine D3 a D12. Materiál pripomienkovaný MZ,
ZP Dôvera, ZP Union. Postupy pre pacientov boli uverejnené na stránkach AOPP pre kategorizáciu
nových typov senzorov.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/vysvetlenie-k-zmenam-limitov-v-kategorizacii-pre-glukozovesenzory
Na projekte pracovala: LP, spolupráca MZ SR a AZP

Ďalšie aktivity predsedníctva AOPP
Činnosť prezidentky, viceprezidentov a členov predsedníctva AOPP:
o

o

o
o

o
o

Ide o stručné zhrnutie činnosti. Viac o kompletnej činnosti obdržali členovia predsedníctva
v zápisniciach zo zasadnutí predsedníctva, ktoré sú zverejnené aj na: https://aopp.sk/financovanietransparentnost/zapisy-zo-zasadnuti-predsednictva-valneho-zhromazdenia
Okrúhly stôl - Dohoda o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku- účasť za AOPP K.
Kafková( poverenie kvôli zasadnutiu predsedníctva, LK)
Pracovné stretnutie s riaditeľom Nemocnice Sv. Michala- IBD pacienti (ML, VI- Slovak Crohn
Club)
AOPP podporilo otvorený list, ktorý poukazuje na alarmujúcu situáciu v poskytovaní
sociálnych služieb na Slovensku. Viac tu: www.aopp.sk/clanky/default/pomozte-namzlepsit-podmienky-v-poskytovani-socialnych-sluzieb-na-slovensku
online stretnutie k podpore s AIFP projektov AOPP na r. 2022 (ML, EM,DT)
List štátnej tajomníčke MZ SR- zmeny v zákone č. 576/2004 Z.z.- neodkladná starostlivosť
a telemedicína. Následne pracovné stretnutie. Následné pracovné stretnutie (ML, EM)
Viac: https://aopp.sk/clanky/default/aopp-riesilo-na-pode-ministerstva-zdravotnictva-otazkypripravovanych-legislativnych-zmien

o

Hartmann- okrúhly stôl zdr. pomôcky a opakovaný recept (ML)
Viac na : https://aopp.sk/clanky/default/aopp-na-okruhlom-stole-k-zmenam-v-predpisovaniliekov?fbclid=IwAR3pSojn4eayYvapE8Ll1df8SPWIUqd5KRHAjiYbHXwBtEosSy_sAL-_J0A

o
o

Asociácia slovenských kúpeľov- pracovné stretnutie k financovaniu kúpeľníctva (ML)
ÚSVROS diskusia k dlhodobej starostlivosti(ML) Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/naobcanoch-zalezi
Účasť na tlačovej konferencii na slávnostnom otvorení polikliniky Bezrúčová v Bratislave.(ML)
Viac na: https://www.teraz.sk/najnovsie/v-poliklinike-bezrucova-sa-po-17-rokov/617299clanok.html?utm_source=teraz

o

o
o
o
o

Long Covid- online stretnutie pred založením pacientskeho združenia (ML)
Okrúhly stôl – p. J. Fajnorová (Sclerosa multiplex) - zváženie alternatívy a možnosti vytvárania
centier pre SM v rámci prebiehajúcej KK ústavných ZZ. (ML)
Návrh prediskutovať problematiku k téme okrúhleho stola alebo iných stretnutí z MZ vopred
s AOPP, ktoré má aj znalosti z legislatívnej oblasti a vie byť nápomocné v širokom spektre
Prezidentka AOPP upozornila na tlačovej konferencii Jednoty dôchodcov na Slovensku na to,
že tisíce utečencov cez územie Slovenska iba prechádzajú, no desaťtisíce tu zostávajú a budú
potrebovať nielen neodkladnú, ale aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôjde tak k zvýšeniu
tlaku na poskytovateľov ambulantnej aj nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ktorí už dnes
spolu so zdravotnými poisťovňami opakovane upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov
pri náraste cien a miezd. (ML) Viac tu: https://www.aopp.sk/clanky/default/problemyslovenskeho-zdravotnictva-je-potrebne-zacat-riesit-cim-skor

o

Po spoločnej tlačovej konferencii pacientskych organizácií a organizácií pôsobiacich v
zdravotníctve sme výzvu s požiadavkami adresovali predsedovi Národnej rady SR, predsedovi
vlády SR, kompetentným ministrom aj poslancom a obrátili sme sa aj na prezidentku
Slovenskej republiky.( ML, EM)
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/nasepoziadavky-za-stabilizaciu-situacie-v-zdravotnictve-zostavaju-bez-odozvy
o Spolupráca s ADL k téme zásobovanie liekov (DT)
o Účasť na panelovej diskusii v Nitre: Zmena vo výdaji inkontinenčných pomôcok na základe
novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 362/2011 Z.z. (EM)
o Účasť na odovzdávaní štátnych vyznamenaní – pozvanie prezidentkou SR (ML)
Viac tu: AOPP | Štátne vyznamenania si z rúk prezidentky prevzali aj osobnosti z oblasti
zdravotníctva
o

o

Prezidentka AOPP sa 22. 4. 2022 zúčastnila slávnostného ceremoniálu pri príležitosti 30.
výročia vzniku Slovenskej komory zubných lekárov v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.
(ML) Viac tu: AOPP | 30 rokov vzniku Slovenskej komory zubných lekárov
Pracovné stretnutie s riaditeľom HTA za účelom rozvoja spolupráce s pacientskymi
organizáciami( ML, EM, MF, DT)

Spolupráca so zahraničím:
Členstvo v EFP, členstvo v IAPO
• telekonferencia s Bruselom o spolupráci pacientskych organizácií na zvýšenie očkovania v EÚ
(DT)
• Európske pacientske fórum – účasť online volebnom VZ) (DT) Viac na:
https://aopp.sk/clanky/default/d-tomek-valne-zhromazdenie-europskeho-pacientskehofora-volilo-predsednictvo

Mediálna komunikácia:
Newsletter – bol vydávaný el. forme aj v r. 2022 - je
doručovaný členom a predsedníctvu AOPP, aj širokej
verejnosti pokiaľ sa prihlásili k odberu.
Viac na: https://aopp.sk/mesacnik-zo-zivota-aopp
Pacientske organizácie a organizácie pôsobiace v
zdravotníctve adresovali výzvu vláde a kompetentným
ministerstvám
na
urgentné
a
spravodlivé
dofinancovanie zdravotníctva. Obávajú sa, že v
dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti pre
pandémiu a s príchodom ľudí z vojnou zasiahnutej
Ukrajiny sa počet pacientov, ktorí budú v najbližšom
období potrebovať zdravotnú starostlivosť na
Slovensku, významne navýši. Viac na:
https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-lekarivolaju-po-zmene-situacia-v-zdravotnictve-je-podnich-kriticka

Odložená starostlivosť – rozposlaná správa médiám
viac: AOPP | Za dva roky pandémie klesol počet
operácií o tretinu
Poďakovanie zdravotníkom za ich prácu v r. 2021(ML )
Viac na:
https://aopp.sk/clanky/blogy/dakujemezdravotnikom-za-ich-pracu-v-casecovidu?fbclid=IwAR1AN7R5UGT-vOBnOaRoLitSzxPeA9_kbLQwgSaFTsUQNutGsUuAiih6MM
Účasť na tlačovej besede s ministrom zdravotníctva.
Viac na: https://www.topky.sk/cl/10/2292157/Vladaschvalila-navrh-novely--ktora-ma-upravit-dlhodobuzdravotnustarostlivost?fbclid=IwAR3ilD0HzRMCwWQwNwAUcv
KT6kbKZUw3o48UIh4zuoSlh_dL5-QOta-QAt8
Blog- Európsky deň práv pacientov. Viac na:
https://aopp.sk/clanky/default/pacienti-castonepoznaju-svoje-prava-pripomina-ich-europsky-denprav-pacientov

Ďalšie Tlačové správy sú zahrnuté v správe o činnosti
AOPP a dostupné na:
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp
Vyjadrenie prezidentky AOPP: Pacienti budú odkázaní
na rozhodnutie svojej zdravotnej poisťovne, liečbu si
nebudú môcť dovoliť .
Viac
tu: https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotnastarostlivost/poskytovanie-prispevkov-uhradu-zsuhrada-spoluucasti-poistencovi.html

Výstupy v médiách v r. 2022:
•

STV 1, Denník N, TA3, Plus 1 deň, TASR, TV
Markíza, Markíza online, SME, Pravda, TV JoJ,
Nový Čas, Trend, PLUS 1, Dobré noviny, BB
Zdravia, SITA, Lekárnik, ZdN, HN, RTvS, Život,
Rádio Regina, Zdravie, Via practica, TV Devín,
Rádio Lumen, Netky
Výstupy pre médiá za AOPP spracovali: ML, EM

Členské poplatky
Členské poplatky za rok 2022 splatné k 31.3.2022
• uhradené členské - 28 organizácii k 31.4. 2022 ( v prípade ak došlo k úhrade kontaktujte
kanceláriu AOPP)
• neuhradené členské – 18 organizácií:
o Asociácia Marfanovho syndrómu
o Her klub Slovensko
o ODOS
o OZ pacientov s dermatologickými malignitami
o OZ Šanca pre pečeň
o Slovak Crohn Club
o Slovenská myelómová spoločnosť
o Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou "AURA"
o Združenie sclerosis multiplex Nádej
o Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
o Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – Komárno
o Slovenská spoločnosť ošetrovania otvorených rán
o OZ Úsmev s čiarkou
o OZ Migréna je choroba
o OZ Únia pre zdravé srdce
o OZ Hlas nášho srdca
o Združ. pacientov s primárnou imunodeficienciou

Kancelária AOPP
Zabezpečovala vedenie administratívnej a účtovnej agendy pri plnení úloh a cieľov AOPP, projektovej
agendy, komunikáciu s členskými organizáciami, zasadnutia predsedníctva, rokovania s organizáciami
v rezorte zdravotníctva, orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípravu a organizačné zabezpečenie
spojené so 6. Celoslovenskou pacientskou konferenciou.

Hospodárenie AOPP
Správa o hospodárení AOPP za r. 2022 bude delegátom predložená na VZ AOPP 3.6.2022

V Bratislave

prezidentka AOPP

