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Téma:
Manažment 

pacienta – cesta 
pacienta



1. deň | piatok 25. novembra 2022
Otvorenie prvého dňa konferencie 
prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou
 
 
I. Diskusný panel 
Manažment pacientov a nastavenie 
cesty pacienta z pohľadu regulátora, 
platcov a poskytovateľov
Moderátor: Richard Fides

9.00 – 10.45

Manažment pacienta - cesta pacienta, 
aby pacient neblúdil v systéme 
zástupca Ministerstva zdravotníctva SR 

Manažment pacienta - cesta pacienta 
z pohľadu zdravotnej poisťovne 
Marian Faktor, Dôvera zdravotná 
poisťovňa

Manažment pacienta - cesta pacienta 
začína v ambulancii  
Jaroslava Orosová, Zväz ambulantných 
poskytovateľov

Manažment pacienta - cesta pacienta 
z pohľadu štátnych nemocníc 
Miriam Lapuníková, Asociácia štátnych 
nemocníc SR

Manažment pacienta - cesta pacienta 
z pohľadu neštátnych nemocníc 
Michal Pišoja, Asociácia nemocníc 
Slovenska  

Nemocnica novej generácie  
Bratislava Bory  
Ľuboš Lopatka, Nemocnica BORY, a. s.

10.45 – 11.15 Prestávka 

II. Diskusný panel 
Zlepšenie manažmentu pacienta 
z pohľadu predstaviteľov liekového 
reťazca - lekárnikov, výrobcov liekov 
a zdravotníckych pomôcok, pacientov
Moderátor: Richard Fides

11.15 – 12.30

Manažment pacienta - cesta pacienta, 
zlepšenie dostupnosti v rámci 
lekárenskej starostlivosti 
Ondrej Sukeľ, Slovenská lekárnická komora

Manažment pacienta - cesta pacienta, 
zlepšenie dostupnosti inovatívnej 
liečby, zmeny v zákonoch 
Iveta Pálešová, Asociácia inovatívneho 
farmaceutického priemyslu

Manažment pacienta - cesta pacienta 
v oblasti dostupnej generickej liečby, 
zmeny v zákonoch 
Terézia Szádocká, GENAS Asociácia 
pre generické a biosimilárne lieky

Manažment pacienta - cesta pacienta 
v oblasti dostupnosti zdravotníckych 
pomôcok 
Katarína Danková, Slovenská asociácia 
dodávateľov zdravotníckych pomôcok 
SK+MED

Zlepší sa dostupnosť liekov 
a zdravotníckych pomôcok 
pre pacientov? 
Elena Marušáková, Asociácia na ochranu 
práv pacientov SR

12.30 – 13.30 Obed

PROGRAM



III. Diskusný panel
Zmeny v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a ceste pacientov v rámci 
následnej zdravotnej starostlivosti, 
starostlivosti o najkrehkejších 
a najzraniteľnejších pacientov 
Moderátor: Richard Fides

13.30 – 14:30

Manažment pacienta - cesta pacienta 
z pohľadu kúpeľov 
Jana Zálešáková, Asociácia slovenských 
kúpeľov

Štandardy v oblasti dlhodobej 
starostlivosti, zlepšenie manažmentu 
a cesty krehkých pacientov 
Zuzana Fabianová, Slnečný dom 
Humenné 

Manažment pacienta v rámci 
poskytovania dlhodobej starostlivosti 
v zahraničí a na Slovensku 
Ingrid Dzurňáková, Nemocnica AGEL 
Levoča  

Starostlivosť o predčasniatka, zlepšenie 
manažmentu a cesty predčasne 
narodených detí 
Ľubica Kaiserová, OZ malíček

Zlepšenie manažmentu DM u detí, 
mladistvých a matiek, glukózové 
senzory 
Ľubica Pilková, OZ Diabetikinfo
 

14.30 – 14.45 Prestávka

IV. Diskusný panel
Vplyv vzdelávania na zmenu 
diagnostických a terapeutických 
procesov, vzdelávanie „Pacient 
a liek“. Inovácie uľahčujúce cestu 
a manažment pacienta
Moderátor: Richard Fides

14.45 – 16.00

Čo vedia a čo si myslia  
o telemedicíne lekári? 
(výsledky prieskumu v rámci dizertačnej 
práce medzi lekármi a manažérmi 
nemocníc, poisťovní a ministerstiev 2022)
Kristína Suchánková, Fakulta 
manažmentu UK

Čo vedia a čo si myslia  
o telemedicíne pacienti? 
(výsledky prieskumu vedeného AOPP 2021)
Dominik Tomek, Lekárska fakulta SZU

Digitalizácia procesov v zdravotníctve 
(objednávanie, elektronická zdravotná 
knižka, národný portál zdravia, ehealth)
Peter Lukáč, Národné centrum 
zdravotníckych informácií

Využívanie nových technológií 
pre pacientov s hematologicko-
onkologickými ochoreniami 
Miroslava Fövényes, Lymfoma a Leukémia 
Slovensko

Inovačné centrum 
Barbara Zuzana Bodnar, Takeda Slovakia



18.00

Slávnostné odovzdávanie  
ocenení  
„Môj lekár“, „Moja sestra“,  
„In Memoriam“

Moderátor: Barbora Chlebcová

2. deň | sobota 26. novembra 2022
Moderátor: Richard Fides

8.00 – 12.00

V. Diskusný panel 
Participácia AOPP a pacientskych 
organizácií na zlepšovaní manažmentu 
a cesty pacientov 
predsedníctvo AOPP

Prezentácie pacientskych organizácií – 
manažment a cesta pacientov v rámci 
jednotlivých diagnóz   
poskytovanie ambulantnej, nemocničnej 
starostlivosti a liečby, dostupnosť liekov

Diskusia s partnermi o potrebách 
zmien v oblasti zlepšenia manažmentu 
a cesty pacientov  

Pozvaní:  
MZ SR, poslanci Výboru NR SR 
pre zdravotníctvo, poslanci Výboru 
NR SR pre sociálne veci, zdravotné 
poisťovne, odborníci, zástupcovia 
združujúci výrobcov liekov 
a zdravotníckych pomôcok,  
partneri konferencie

Záver konferencie



ĎAKUJEME!

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

HLAVNÝ PARTNER

GENERÁLNY PARTNER



Asociácia na ochranu
práv pacientov, o. z.  

Prešovská 39
821 08 Bratislava

0910 904 634
aopp@aopp.sk

SPOKOJNÝ PACIENT, LEPŠIE ZDRAVOTNÍCTVO




