Zápisnica 8/2021
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 13. 12. 2021 o 13:00h
miesto: online zasadnutie – SKYPE https://join.skype.com/ls0ANwGrwnEA
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková(EM), Ľubica Pilková (LP),
Juraj Bók (JB), Dominik Tomek (DT)
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG)
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF)
Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte 5 (slovom päť)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľa
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 8.11.2021
Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného
zasadnutia predsedníctva
Návrh rozpočtu AOPP na r. 2022
Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
Schválenie Programu VZ, ktoré sa bude konať online 15.12.2021
Informácie o priebehu 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva
pacientov“
Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ich realizácia, vyhodnotenie
za r. 2021 a pokračovanie projektov na r. 2022, návrhy nových projektov
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková (EM).
K bodu 3
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva
AOPP.
K bodu 4
Splnené uznesenia:
A/11/6/2021
A/1/7/2021 až 11/7/ 2021
B/1/7/2021 až B/3/7/2021
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Plní sa priebežne:
A/4/1/2021, A/8/4/2021

A/8/7/2021, A/9/7/ 2021, A/10/7/ 2021
K bodu 5:
• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP
k 8.11.2021- poprosím Katku kontrolovať dátumy
o Stav na účte AOPP k 8.11.2021 vo výške 61 230,13 Eur.
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii 8.11.2021 vo výške 4
384,30Eur.
o Z toho výnos z 2% z dane v r. 2021 je ku dňu zasadnutia predsedníctva vo výške
24 073 Eur.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu AOPP na r. 2022 bol doručený predsedníctvu pred zasadnutím, spolu s návrhom na
finančné kompenzácie pri realizačnom zabezpečení projektov za III Q- 4 Q 2021.
o
o
o
o

Ročné náklady na zabezpečenie prevádzky AOOP v r. 2022 sú v odhadovanej výške 44 784 eur.
Predpokladané príjmy AOPP v r. 2022 sú odhadované vo výške 141 430,00 eur.
Predpokladané náklady AOPP v r. 2022 sú odhadované vo výške 99 324 eur.
Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami je + 42 106 eur.

K bodu 7: Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
ML:
-

-

-

HN Club - účasť na diskusnom stole k inováciám v ekonomike a očakávaniam v budúcnosti
opakovaná účasť na rokovaniach k návrhu zákona o kategorizácii nemocníc pred schvaľovaním
zákona v druhom a treťom čítaní v NR SR – pracovná skupina predsedníčky Výboru NR SR pre
zdravotníctvo p. Bitto - Cigániková.
MZ SR- online pracovné stretnutie navrhnutých členov kategorizačnej komisie k navrhnutej
kategorizácii v zákona o kategorizácii nemocníc. Cieľom bolo informovať o postupoch v rámci
rád a komisii, tak ako bolo navrhnuté v zákone, ktorý je v schvaľovacom procese v NR SR
ŠDTP a PpVP - pripomienky k predloženým štandardom
Online pracovné stretnutie s Europoslancom Michalom Šimečkom - odložená zdr. starostlivosť
a možnosti cezhraničnej starostlivosti
Komora MVO- spolupráca na príprave stanoviska mimovládnych organizácii k vakcinácii
Aktívna účasť na Vedeckej konferencii FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XLII.
Diskusné fórum „HTA a inovácie v zdravotníctve: Priblíži sa hodnotenie prínosov liečby na
Slovensku európskym štandardom?“ (ML, EM, MF)
Dohoda o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku. Prezidentka poverila
účasťou za AOPP Katarínu Kafkovú (zasadnutie predsedníctva a LK)
Účasť na zasadnutí Výboru pre zdravotníctvo NR SR pred prerokovaním poslaneckých návrhov
k zákonu o kategorizácii nemocníc
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Viac na: https://www.teraz.sk/najnovsie/nrsr-odborne-organizacie-chcu-byt-s/596325clanok.html?fbclid=IwAR2M63LtwqoGuUYLwzc66y-S6neV528B_o1ZVsedYLKQFvOulqTSuG8riCU

Média:
-

-

STV1 spravodajstvo- stanovisko k triaži pacientov (odborné usmernenie MZ)
TV JoJ, TV Devín- 5.Celoslovenská pacientska konferencia
TA3- raňajky - oceňovanie lekárov a sestier pacientmi , stav v našom zdravotníctve
Slovenský rozhlas- biela zdravotná starostlivosť je v útlme, aké to má dopady na pacientov?
Denník N- spolupráca na príspevku k odpovediam na otázky verejnosti k OSN
Dobré noviny- rozhovor k vakcinácii a stavu zdravotníctva na Slovensku počas pandémie
Slovenský rozhlas- otázky k pripravovaným návrhom výnimiek z očkovania
Via Praktika- článok o 5.Celoslovenskej konferencii
Denník N- spoluúčasť pri liečbe nezaočkovaných pacientov proti COVID – 19 (EM, ML)
STV1 spravodajstvo - návrh zmenu v Zákone č 577/2004 Z. z. – vypustenie povinnosti
absolvovať preventívnu prehliadku u zubára, odložená zdravotná starostlivosť, financovanie
zdravotníctva
Slovak Spektator- odložená zdravotná starostlivosť počas tretej vlny pandémie
ZdN- Vianočné prianie zdravotníkom
ZdN - Telemedicína (DT, EM, ML)

EM:-

Diskusné fórum „HTA a inovácie v zdravotníctve: Priblíži sa hodnotenie prínosov liečby na
Slovensku európskym štandardom?“
Viac:https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#search/lea.korosova%40amcham.sk/FMfcgzGl
lVgcWljsmXJZwrWFwpkHzRJC?projector=1

„Telemedicína je zdravotná starostlivosť poskytovaná na diaľku poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, za podmienok ustanovených osobitným predpisom, pomocou telekomunikačných alebo
iných technológií pacientovi alebo jeho zástupcovi. Zmeny boli doručené aj v rámci legislatívnych
plánov vlády v rámci zákona č. 576/2004 Z.z.

-

Pripomienky k pripravovanému návrhu zákona č. 363/2011 Z.z. a príprava paragrafových znení
k návrhu zákona aj za pacientske platformy - Liga proti Rakovine, Nie Rakovine, Pacientske
organizácie s cystickou fibrózou - opakované online stretnutia a emailová komunikácia.
Informované budú aj členské organizácie AOPP - delegáti VZ, a to 15.12.2021.
Celodenné stretnutie na pôde MZ k návrhu zákona č. 363/2011 Z.z. (14.12) vydiskutovanie si
základných požiadaviek pacientskych organizácii kvôli zlepšeniu dostupnosti.
Sledovanie stavu zákona č. 362/2011 v NR- zákon bol v NR SR schválený a pozmeňujúce návrhy
poslancov ku klinickým štúdiám neboli podané tak, ako bolo avizované pred schvaľovaním. Sú
však schválené časti v zákone, ktoré si budú vyžadovať novelu v rámci novely zákona č.
363/2011 Z.z.

-

K žiadosti o stretnutie s ministrom zdravotníctva
•

Návrhy na pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva- list so žiadosťou o pracovné
stretnutie bol odoslaný. K stretnutiu nedošlo a vzhľadom na pandemickú situáciu je potrebné
prehodnotiť priority v rámci rokovania s ministrom začiatkom r. 2022.

3 z 10

o

o

o

o

o

V rámci príprav stretnutia s ministrom je jednou z našich priorít aj riešenie financovania AOPP
a zabezpečenie personálnej stability, podpora pacientskych organizácii. Nestačí iba to, čo je
uvedené v PVV" Vláda SR sa zasadí o podporu nezávislého financovania pacientskych
organizácii". Požiadavka vzhľadom na pandemickú situáciu nie je v súčasnom období prioritou,
ale je potrebné na nej trvať.
Požiadavka o predloženie plánu poskytovania kovidovej a nekovidovej starostlivosti,
odložených operačných výkonov, preventívnych prehliadok, postupov pre pacientov v prípade
potreby poskytovania ZS.
- Plán nebol predložený a pandemická situácia sa začala rapídne zhoršovať, čo malo dopady
na odkladanie plánovanej zdravotnej starostlivosti.
Očakávane zmeny v liekovej politike, optimalizácia siete nemocníc- prínosy a dopady na
pacientov.
- lieková politika sa má riešiť v rámci pripravovanej novely zákona č.363/2011Z.z.
- návrh zákona o kategorizácii nemocníc bol schválený vládou a je na rokovaní v NR SR.
Financovanie zdravotníctva v r. 2022.
- Rozpočet pre zdravotníctvo je nedostatočný a rezerva vo výške 220 mil. eur. nepokryje
náklady potrebné na stabilizáciu zdravotníctva po pandémii.
Požiadavka na doriešenie pacientov s kontraindikáciou na očkovaciu látku proti ochoreniu
COVID-19, ktoré bolo prisľúbené MZ prostredníctvom ministra zdravotníctva.
- doručená odpoveď NCZI čo sa týka spoplatnenia testovania,
- pacienti, ktorí nemôžu byť zaočkovaní obdržia potvrdenie os svojho ošetrujúceho
lekára,
- mali by sa zjednotiť podmienky výnimiek v rámci očkovania,
- pacienti, ktorí sú kontraindikovaní by mali obdržať COVID – pas, čo by im umožňovalo
znížiť diskrimináciu v porovnaní dobrovoľne nezaočkovanými.

K bodu 8 - Schválenie Programu VZ, ktoré sa bude konať online 15.12.2021
Schválenie Programu VZ, ktoré sa bude konať online 15.12.2021
- kancelária AOOP neobdržala pripomienky k navrhnutému programu VZ od členských organizácii
a predsedníctva.

K bodu 9 - Informácie o priebehu 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva
pacientov“
Téma: Práva pacientov
o
o
o
o
o

o
o

Téma: Práva pacientov
Miesto konania: Hotel Bratislava v Bratislave, 19.11.-20.11.2021
Epidemiologická situácia - Konferencia sa konala naživo v režime „očkovaný“ s účasťou len
plne zaočkovaných osôb.
prezidentka AOPP poďakovala predstaviteľom AIFP a všetkým partnerom za podporu a pomoc
pri odbornom a organizačnom zabezpečení konferencie
prezidentka poďakovala aj moderátorom konferencie Richardovi Fidesovi a Kataríne
Gavalcovej za enormné nasadenie počas moderovania jednotlivých časti konferencie, rovnako
za pomoc pri organizačnom zabezpečovaní konferencie
na konferencii sa zúčastnilo cca. 130 hostí
Záznam konferencie je dostupný na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/zaznam-zpiatej-celoslovenskej-pacientskej-konferencie-aopp
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o

o
o

o

o

o
o
o

o

Bližšie informácie o konferencii sú zverejnené tu: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/piata-celoslovenska-pacientska-konferencia-sa-zamerala-na-prava-pacientovnechybalo-ani-ocenovanie-zdravotnikov
Na úvod konferencie bola pietna spomienka na Teréziu Hurbaničovú - dlhoročnú prezidentku
Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, členka Revíznej komisie AOPP
Počas dvoch dní konferencie prednášalo spolu 25 prednášajúcich. Druhý deň konferencie sa
prihovorila zúčastneným poslankyňa NRSR Jana Žitňanská a predstavili sa aj všetky zúčastnené
občianske združenia – členovia AOPP.
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení „Môj lekár“, „Moja Sestra“ a „In Memoriam“ sa
zúčastnila Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský osobne a odovzdal ceny oceneným
v kategóriách „Môj lekár“, „Moja Sestra“ a „In Memoriam“.
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení prezentovala osobný pozdrav pani prezidentky SR
Zuzana Čaputovej jej zástupkyňa - poradkyňa prezidentky SR pre sociálne témy p. Oľga
Gyarfášová.
Verejnosť mala možnosť hlasovať o Cenu verejnosti pre „Môj lekár“ a „Moja Sestra“.
Spomedzi odbornou porotou vybraných lekárov a sestier do 15.11.2021 na web stránke
www.aopp.sk.
Víťazmi hlasovania verejnosti a prestížne ocenenie verejnosti získali:
- v kategórii „Môj lekár“: MUDr. Alžbeta Császarová
- v kategórii „Moja sestra“: Mgr. Nataša Seligová
- po prvý krát bolo odovzdávane ocenenie In Memoriam : Doc. PhDr. Alžbete Hanzlíkovej,
PhD., zakladateľke ošetrovateľstva v Martine
Ocenení si prevzali ocenenia osobne na slávnostnom odovzdávaní ocenení. Viac v archíve:
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/zaznam-z-piatej-celoslovenskej-pacientskejkonferencie-aopp
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/pacienti-podakovali-lekarom-sestram-za-ichobetavu-pracu
reportáž z oceňovania: https://www.youtube.com/watch?v=4-9hzcJN_Q8&ab_channel=DTV

o Členom predsedníctva boli odprezentované finančné príspevky partnerov na podporu
konferencie a kompletné náklady spojené s krytím úhrad, potrebných na zabezpečenie
konferencie.
o Konferencia bola hodnotená kladne.

K bodu 10 - Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ich realizácia, vyhodnotenie.

Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/4/1/2021
z 26.1.2021, bod 9)
Zodpovední: predsedníctvo AOPP - pokračuje

Právna poradňa pacientom- zabezpečená aj v prvom pol roku v r. 2022
•
•

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
zverejňovanie aktuálnych opatrení ku COVID 19: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualneinformacie-prijate-opatrenia
Počet žiadosti o právne poradenstvo od začiatku roka rapídne narástol.
Kancelária AOPP okrem právneho poradenstva zaznamenala aj zvýšený záujem o témy očkovania
chronických pacientov, možnosti kontraindikácii chronických pacientov na očkovanie,
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•

znevýhodňovanie nezaočkovaných pacientov, diskriminačné riešenie zavedenia povinného
testovania pri návšteve lekára alebo operačných zákrokov, ktoré si má hradiť pacient z vlastných
finančných zdrojov, čo môže viesť k zníženiu dostupnosti ZS.
Vyhodnotenie podnetov bolo doručené predsedníctvu
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP - pokračuje

Legislatívna komisia- pokračovanie aj v r. 2022

•

založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom (predseda - Lévyová,
podpredseda – Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade so zmenami
a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú v núdzovom režime)
Zodpovední: predsedníctvo AOPP – pokračuje(viď činnosť členov predsedníctva AOPP)

AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a liekovej politiky
•

•
•

Pozorovatelia v kategorizačných komisiách MZ SR, revízia úhrad cien liekov- pre predsedov
a prezidentov členských pacientskych organizácii (návrhy v novele zákona č. 363/ 2011 Z.z. iba pre
pacientske organizácie, ktoré nemajú podporu financovania zo zdrojov farmaceutického
priemyslu- bez podpory štátu a ponechania nezávislosti pacientskych organizácii (OZ) je tento
návrh nerealizovateľný, je to potrebné doriešiť v rámci novelizovanej legislatívy
Návrh na novelu zákona č. 363/ 2011 Z.z. prebiehajú rokovania k návrhom s pacientskymi
platformami. O výsledkoch bude informované predsedníctvo a členské organizácie AOPP.
Potrebné zintenzívniť spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktoré sú piliermi v oblasti činnosti
AOPP pri napĺňaní cieľov.
- v prvom štvrťroku listom osloví AOPP nečlenské pacientske organizácie.
- je potrebné rozvíjať aj v r. 2022 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN, klinické skúšania

Zodpovední: predsedníctvo AOPP.
Realizovaný projekt: Hodnotenie zdravotníckych technológií určených pre detských pacientov.
Cieľ: Podklady na zmenu prístupu k posudzovaniu liekov a iných technológií určených pre deti. 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 bude realizovaný v spolupráci s analytikmi
a AOPP, podporovaný UCB. Výsledky budú prezentované v médiách na odborných fórach.
o

Boli zorganizované opakované online stretnutia expertov, oslovené zahraničné organizácie
a domáci odborníci v rámci liečby deti s jednotlivými diagnózami, ktoré môžu byť motivačné
pre liečbu detí s inými a nedostatočne podchytenými diagnózami.
o Výsledky projektu boli odprezentované na 5.Celoslovenskej pacientskej konferencii a
medializované
Zodpovední: EM, predsedníctvo AOPP - projekt je ukončený
Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii - pokračovanie aj v r.
2022.
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•

Ide o nový návrh projektu, ktorého cieľom by bola finančná podpora členských pacientskych
organizácii v rámci organizovania vzdelávacích aktivít. V rámci projektu sú vyčlenené finančné
prostriedky na vytvorenie fondu( z 2% z dani) v rámci rozpočtu AOPP
- Zatiaľ požiadali o podporu - OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, Hans,
- informácie budú podané členom aj na VZ

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP

•

o

-

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie- odložené zdravotné výkony ( viď
zápisnica z 18.5.2021). Téme sa venujú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné
poisťovne aj média. Viac na: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2889684-nemocnicehlasia-najvyssie-pocty-pacientov-cakajucich-na-ortopedicke-operacie?fbclid=IwAR28G6q0pJQZLp_dh8h-fypTIN0smOtGZPAMdLEPyiLO-K-3FP_1FDxyE4
https://aopp.sk/clanky/clanky/data-o-covide-naznacuju-ze-tisice-pacientov-netusia-o-svojejchorobe?fbclid=IwAR2D7_5RrXUjo9eAf04Ty3TzwEBm7hnTJT6_A_RwiLJ0ZWQvBgaSvNdQAw
o
Na to nadväzoval aj Prieskum je zameraný na dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas
pandémie COVID-19 a návrhy na nové formy poskytovania zdravotnej starostlivosti za účelom
zachovania a zlepšovania jej dostupnosti pacientom. Prieskum bol
vyhodnotený a
odprezentovaný verejnosti, médiám, na odborných podujatiach
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aj-druha-vlna-koronavirusu-oddialilaliecbu-mnohych-pacientov-ukazal-prieskum-aopp
Zodpovední: DT, predsedníctvo AOPP – projekt je ukončený.
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas tretej vlny pandémie bude potrebné zmapovať
v spolupráci s AZP.

Projekty MZ SR- projekty pokračujú v r. 2022
•
-

Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje
Zasadnutia komisie sa bude konať v decembri 2021. Na odsúhlasenie doručených viac ako 30
ŠDTP. Časti, ktoré súvisia s postupmi pri liečbe jednotlivých diagnóz, alebo procesov boli doručené
na pripomienkovanie - EM, KK, OZ Hans, OZ Sklon.
Zodpovedný: ML - pokračuje
•
-

Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje
Zasadnutia komisie sa bude konať v novembri 2021
predseda oboch komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového
tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Zodpovedný: ML
Projekty občiansky sektor - komora MVO, ÚSVROS- 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 (činnosť ML)
Zastúpenie: ML, EM,
•

Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)
Účasť prezidentky na 26. zasadnutí Rady vlády SR pre MNO, ktoré sa bude konať v decembri
2021.- presun na r. 2022
Zastúpenie: ML, EM (menovanie pri zastupovaní) - pokračuje v r. 2022
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VÚC Bratislava- tematická komisie Rady partnerstva „Zdravotníctvo“. Zasadnutie rady sa
konalo 20.10.2021- prelínali sa termíny stretnutia zástupcov organizácii v zdravotníctve
s prezidentkou SR, nebola možná účasť. – zasadnutie 20.12. 2021

-

Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027
AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania
Zodpovedný: ML- pokračuje aj v r. 2022
Mediálne aktivity
• V rámci mediálnych a PR aktivít je potrebné sa zamyslieť aj nad cielenými mediálnymi kampaňami,
tlačovými správami, ktoré vychádzajú z činnosti AOPP, návrhov v PVV pre oblasť zdravotníctva.
Bolo by vhodné, aby svojimi príspevkami prispievali na stránkach AOPP členovia predsedníctva a
AOPP
• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka (v súlade s mesačným harmonogramom).
• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov.
• Newsletter AOPP
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, HV, LB, PB pokračuje aj v r. 2022
Projektová, analytická činnosť, fundraising,
• Potrebné zvážiť možnosť spolupráce s projektovými manažérmi, ktorí by vedeli vyhľadávať
projekty zverejňované nadáciami, prípadne inými organizáciami v rámci EŠIF (zamestnávatelia,
finančné inštitúcie....) a vedeli by ich pripraviť a manažovať .
• V rámci analytickej činnosti je potrebné zvážiť spoluprácu s analytikmi v rámci získavania
potrebných dát ( lieky, sledovanie chorobnosti, príprava prieskumov....). Na uvedené činnosti je
potrebné vyčleniť záštitu členmi predsedníctva a následne finančné zdroje.
Zodpovední: prezident, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP

Členstvo v medzinárodných organizáciách
EPF - spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady
IAPO - spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady
Zodpovední: predsedníctvo AOPP- pokračuje

K bodu 11 – Diskusia
o

-

-

v rámci potreby posilnenia tímu pri príprave legislatívnych zmien sa pani MUDr. Katarína
Kafková v rámci Expertných, sa zapojila do odborných a právnych činnosti v oblasti legislatívy
a projektu HTA pre deti
Vypracované pripomienky:
k návrhu vyhlášky MZ SR z .... /2021, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy
zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na
rok 2022- účasť spolu s ML na pracovnom rokovaní k pripomienkam
K Nariadeniu vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 640/2008 Z.z. Slovenskej republiky o
verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
K Návrhu koncepcie zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov, zdravotníckeho
materiálu a zdravotníckych pomôcok v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva. Zásadná
pripomienka akceptovaná bez osobnej účasti na rokovaní.
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Prezidentka predložila predsedníctvu v decembri návrh rozpočtu na r. 2022 v súlade so
Smernicou o hospodárení a bola otvorená diskusia k plneniu projektových úloh pri ich
realizácii.
Voľby Predsedníctva AOPP budú v roku 2022 apríl/máj dovtedy je potrebné pripraviť návrhy,
osloviť členské organizácie
Bude potrebné pripraviť harmonogram zameraný na plnenie úloh a cieľov na prvý polrok 2022
Predložená žiadosť LPRe na podporu s fondu vzdelávania na vzdelávaciu aktivitu s názvom
Univerzita Reumy #18 a #19 (2x online vysielanie webináru). Žiadosť bola schválená vo
výške podpory v sume 300eur.
DT otvoril diskusiu k návrhom tém na 6.Celoslovenskú pacientsku konferenciu a taktiež tému
dostupnosti liekov pre alergikov pri uštipnutí
LP informovala o schválení glukózového senzora a informovala o jeho používaní. Poukázala aj
na fakt, že vzhľadom na kontinuálny monitoring pacientov budú poisťovne možno odoberať
certifikácie ambulanciám, ktoré nebudú tento monitoring vedieť robiť. Doplatok na senzor od
poisťovne je 40€. Vzhľadom na fakt, že informácie o používaní sú napísané nezrozumiteľne pre
pacienta, pripraví LP edukačné video a prosí o jeho rozšírenie.

Bod 12 - Návrhy na uznesenia
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 13.12.2021
A. Predsedníctvo schvaľuje:
A/1/8/2021 A/2/8/2021 A/3/8/2021 A/4/8/2021 A/5/8/2021 -

Návrh programu zasadnutia
KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM)
Program zasadnutia predsedníctva
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 8.11.2021
Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
A/6/8/2021 - Predložený návrh rozpočtu na r. 2022
A/7/8/2021- Návrh na finančné kompenzácie prezidentke a členom predsedníctva za plnenie úloh
v rámci realizácie projektov za III. Q 2021 a IV. Q 2021
A/8/8/2021 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
A/9/8/2021 - Informácie o vyhodnotení 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva
pacientov“
A/10/8/2021 - Projekty AOPP – realizáciu schválených projektov predsedníctvom v štvrtom štvrťroku
2021 a vyhodnotenie ich plnenia, aktivít a ich finančné krytie
A/11/8/ 2021 - finančnú podporu LPRe v rámci vzdelávania pacientov s názvom Univerzita Reumy

#18 a #19 (2x online vysielanie webináru). Žiadosť bola schválená vo výške
podpory v sume 300€.

B. Predsedníctvo ukladá
B/1/8/2021 - Pripraviť harmonogram činnosti AOPP na prvý polrok 2022
B/2/8/2021 - Pripraviť VZ na budúci rok v mesiacoch máj – jún 1022
B/3/8/2021 - Predložiť členom predsedníctva v januári 2022 záverečné správy a vyhodnotenia v rámci
ukončenia projektov
.
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C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/8/2021 - stav hospodárenia AOPP od 8.11. 2021 do 13.12.2021
C/2/8/2021 - realizáciu projektov od novembra v r. 2021
Bod 13 - Schválenie uznesení
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh
uznesení.
Bod 14 - Záver
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať
v januári 2022 .
Predsedajúca: Mária Lévyová
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 13.12.2021
Overila: Elena Marušáková Dňa: 13.12.2021
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