Zápisnica 7/2021
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum:8. 11. 2021 o 14:00
Miesto: video hovor - skype
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková(EM), Ľubica Pilková (LP),
Juraj Bók (JB)
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG)
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Dominik Tomek (DT),
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 21.09.2021
Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
Návrhy na pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva- list so žiadosťou o pracovné
stretnutie bol odoslaný
Informácie o príprave 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva pacientov“
Smernica na vedenie projektov v rámci Asociácie na ochranu práv pacientov o.z.(
doručená na pripomienkovanie členom predsedníctva do 18.10.2021)
Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ich realizácia, vyhodnotenie
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 1
Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte 4 (slovom štyria) +1.
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/1/6/2021až A/11/6/2021
Plní sa priebežne:
A/4/1/2021, A/8/4/2021, A/9/4/2021, B/1/6/2021, B/2/6/2021

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 77 470,94 Eur.
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii 8.11.2021 vo výške 4
389,94Eur.
o Z toho výnos z 2% z dane v r. 2021 je ku dňu zasadnutia predsedníctva je vo výške
22 250 Eur.

K bodu 6: Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
ML:
-

-

-

-

-

-

-

Účasť na otvorení špecializovanej nemocnice na liečbu cievnych mozgových príhod a
pacientov po traumách v Číži. Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/v-ciziotvorili-specializovanu-nemocnicu-na-liecbu-cievnych-mozgovych-prihod-pacientov-potraumach
Účasť na konferencii Zdravotníckych novín „Slovenské zdravotníctvo 2021“(ML, EM) Viac na:
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-konferencii-slovenske-zdravotnictvo2021
ÚSV ROS konferencia- prezentácia pripravovaného zákona o kategorizácii nemocníc
a optimalizácie siete nemocničnej a ambulantnej starostlivosti
Healthcare Summit 2021- účastník okrúhleho stola v rámci diskusie o pripravovaných
zmenách v zdravotníctve(ML, EM) Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aoppna-konferencii-healthcare-summit-2021
Liga proti reumatizmu- online seminár: prezentácia OSN a možných dopadov na pacientov
GENAS okrúhly stôl - využívania generických a biologicky podobných liekov v SR, v r. 2021(
ML, EM)
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-okruhlom-stole-o-stavevyuzivania-generickych-biosimilarnych-liekov-na-slovensku
Pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva k rozpočtu na r. 2022. Viac na:
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0TGK1C&ref=watch_permalink&v=631679234872226&fbclid=IwAR05tDGBRFjW0GKOLuQM44
V7Qs3M2KchyzgLU_ixCrT8--YJ57ct3vxvLBY
HN Club – inovácie, ktoré pozitívne ovplyvňujú ekonomické a environmentálne zmeny
v našom hospodárstve
Aspergerov sy.- konferencia v spolupráci s OZ. Hans- prednáška na tému „Možnosti podpory
práv ľudí s AS/PAS prostredníctvom pacientskej organizácie- pacientskej platformy“
Príprava Memoranda k financovaniu rozpočtu na rok 2022. Viac na
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stat-musi-prehodnotit-navrh-rozpoctu-prezdravotnictvo
List prezidentke SR- žiadosť o prijatie signatárov Memoranda k financovaniu zdravotníctva na
r. 2022
MZ SR- online stretnutie k návrhom legislatívnych zmien k dlhodobej starostlivosti
Pripomienky k LTC a paliatívnej starostlivosti pred VPK na MZ. Viac na:
https://aopp.sk/clanky/clanky/pacienti-s-chronickou-alebo-nevyliecitenou-chorobou-si-

-

-

-

-

zasluzia-kvalitnu-dostupnu-zdravotnu-starostlivost-ministerstvo-zdravotnictva-pripravujelegislativne-zmeny
ZdN okrúhly stôl- rozpočet zdravotníctva na r. 2022
Slnečný dom Humenné- 10 výročie založenia, spojené s oceňovaním „Vďačná sestra“
osobnostiam , ktoré pomohli rozvoju ošetrovateľskej a dlhodobej starostlivosti v rámci
podpory a partnerskej spolupráce. Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/slnecny-dom-v-humennom-je-tu-pre-pacientov-uz-10-rokov
MZ SR- stretnutie s ministrom a št. tajomníkom za účelom spoločného Memoranda
a podpory zmien v liekovej politike. Viac na: https://aopp.sk/clanky/clanky/mz-sr-dalsiekroky-k-modernej-dostupnej-liecbe-pacientov
Prijatie zástupcov organizácii v zdravotníctve prezidentkou SR k rozpočtu na r. 2022
Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/prezidentka-caputova-podporujelekarov-a-zdravotne-sestry-suhlasi-s-navysenim-financii-pre-zdravotnictvovideo/?fbclid=IwAR3UHPabx2faj5fYLYOSBFCsCnDNPofEspUMFayC9hOwU5GmnMcyShy5_Z8
MZ- online pracovné stretnutie k spusteniu II. fázy reformy VAS
Otvorenie PK Bezručova. Viac na: https://aopp.sk/clanky/clanky/po-17-rokoch-otvoriapolikliniku-bezrucova
Účasť na slávnostnom oceňovaní OZ Malíček ( ML, KG) Viac na:
https://aopp.sk/clanky/clanky/aopp-na-odovzdavani-cien-so-vzacnou-symbolikou
Účasť na rokovaniach k návrhu zákona o kategorizácii nemocníc – pracovná skupina
predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo p. Bitto- Cigániková.

Média:
- Denník Pravda- porovnanie ministrov zdravotníctva
- Slovenský rozhlas "Z pravej ruky " diskusia k rozpočtu
- Stanovisko AOPP doručené médiám ku kráteniu rozpočtu v r. 2021- výška 234 mil. eur. kvôli
odloženej zdravotnej starostlivosti
- Plus 1 deň- zanedbanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie
- BB- Zdravia- prístup k liečbe Hepatitídy C
- Nový Čas- dostupnosť ŠAS a čakacie doby pacientov s jednotlivými diagnózami
- TA3 správy- obmedzenie bielej medicíny, ako na to doplatia pacienti?
EM:-

-

Účasť na okrúhlom stole k respiračným ochoreniam:
hltps://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/zapal-puc-zabija-aj-napriek-medicinskemupokroku-komplexna-ochrana-tomu-moze-zabranit
Pripomienky k ŠDTP- psychológia, zdravotná starostlivosť o detských pacientov(EM, KK)
Pripomienka k zákonu č.576/2004 Z.z. – doplnenie telemedicíny,

„Telemedicína je zdravotná starostlivosť poskytovaná na diaľku poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, za podmienok ustanovených osobitným predpisom, pomocou telekomunikačných alebo
iných technológií pacientovi alebo jeho zástupcovi.
Odôvodnenie: navrhujeme doplnenie bodu 41, pretože telemedicína je neoddeliteľnou súčasťou
poskytovania zdravotnej starostlivosti a taktiež dlhodobej a následnej starostlivosti. Telemonitoring,
telekonzultácie, teleexpertíza, telestarostlivosť, telerehabilitácia. Sú to nové technológie, ktoré šetria
čas, zdroje, efektívne prepájajú poskytovateľov navzájom a taktiež poskytovateľov s pacientmi.
Uvádzame zopár príkladov: self monitoring pacientov, konzultácie pacientov a príbuzných cez
bezpečné aplikácie, ošetrovanie chronických rán ADOS a konzultácie s lekárom. Cieľom telemedicíny
je racionalizácia manažmentu starostlivosti a služieb“

-

Pripomienky k návrhu zákona č. 363/2011

-

Sledovanie stavu zákona č. 362/2011 v NR

K bodu 7:
Návrhy na pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva- list so žiadosťou o pracovné stretnutie bol
odoslaný.
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 ", ktorá vzhľadom na pandemickú situáciu nie je prioritou.
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.
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.

o Financovanie zdravotníctva v r. 2022
o

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
K bodu 8. Informácie o príprave 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva
pacientov“
Téma: Práva pacientov
o

Miesto konania: Hotel Bratislava v Bratislave, 19.11.-20.11.2021, ktorá sa bude konať
v súlade s požiadavkami na dodržanie zásad pandemických opatrení- iba pre
zaočkovaných a max. počet 150 účastníkov
o Predsedníctvo AOPP sa aktívne zapojilo do oslovenia partnerov, ktorým ďakujeme za
podporu
o Finálny návrh programu konferencie bol doručený prednášajúcim, členom, hosťom,
partnerom
o Pracovná skupina poverená prípravou konferencie: predsedníctvo AOPP, Dárius
Richter, Richard Fides, Lucia Ballayová. Priebežne sa konajú stretnutia kvôli príprave
programu.
o Odborná porota v zložení v zložení Glasa, Pilková, BB Zdravia - Mandžárová, Fajnorová,
Fabianová na zasadnutí v októbri vybrala na základe smernice ocenených „Môj lekár“
a „Moja Sestra“ a ocenenia „In memoriam“.
o Anketa na ocenenie verejnosťou prebieha na: https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekarmoja-sestra?fbclid=IwAR0nwd-POJQQQEXHuioM5d3M4TkYc2xLvLmANN5-IXvDS7Jwj3GWaN3pMU
o Členom AOPP boli doručené inštrukcie na to, aby informácie o histórii a činnosti
pacientskej organizácie, pacientskeho združenia, boli stručné a zamerané na základné

body, požiadavky v oblasti ochrany, prípadne porušovania práv pacientov( cca.3.- 4
minúty). Požiadali sme o doručenie prezentácii a navrhovaných príspevkov do
15.11.2021.

K bodu 9- Smernica na vedenie projektov v rámci predsedníctva AOPP
EM pripravila jednotný postup Smernicu v rámci podávania žiadosti o projekty, vedenia protokolov,
zápisov, vyhodnotenia
-

-

Návrh Smernice bol doručený 18.10.2021 členom predsedníctva na pripomienkovaniepripomienky k Smernici neboli doručené žiadne.
Predsedníctvo AOPP si osobitné stretnutie nezorganizovalo kvôli pracovnej vyťaženosti ML, EM
Smernica bude slúžiť ako vnútorná norma pre predsedníctvo AOPP, nie pre členov AOPP.
Následne ju bude možné predložiť na schválenie VZ po vychytaní aj prípadných chýb , alebo
potreby doplnenia
Na zasadnutí 21.9.2021 Predsedníctvo AOPP schválilo že bude riešiť transparentne a jednotne
spolupráce aby boli prínosné a nepodporovali jeden produkt bez odborného jednotného
stanoviska. Je potrebné smerovanie AOPP zacieliť na pacienta na základe interných kritérií pri
realizácií projektov a prieskumoch, potrebná informovanosť. Výsledky musia byť transparentné
a objektívne.
V decembri bude osobné stretnutie k vypracovaniu štandardov pri podávaní projektovej
dokumentácie. Predsedníctvo učí termín pracovného stretnutia.

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
•
•

•

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,
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

•

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)
•

Pozorovatelia ... Nový projekt realizovaný v spolupráci s odborníkmi, pacientskymi organizáciami
a podporovaný spoločnosťou Novartis. Aktivity v online prostredí- prednášky, e- learning
zameraný na „Odvrátiteľné úmrtia: Získajte užitočné informácie vďaka bezplatnému online
kurzu“. Projekt bol opakovane promovaný na stránkach AOPP v spolupráci s partnermi.
Prebiehajú rokovania na forme jeho rozvoja v rámci pacientskej a širokej verejnosti.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/odvratitene-umrtia-ziskajte-uzitocneinformacie-vdaka-bezplatnemu-online-kurzu

-

Projekt v poslednom štvrťroku 2021 nepokračoval

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.
• 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.
• Mesačný monitoring kategorizácie - na základe potrieb pacientskych organizácii- záujem zo strany
pacientskych organizácii je minimálny, keďže sa očakáva úprava legislatívy
• Potrebné zintenzívniť spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktoré sú piliermi v oblasti činnosti
AOPP pri napĺňaní cieľov
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 budú odprezentované na 5.Celoslovenskej pacientskej konferencii
Zodpovední: EM, predsedníctvo AOPP
Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii
•

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,
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP

o

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-nemocnice-hlasianajvyssie-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 nadväzuje 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. Pripravuje sa vyhodnotenie prieskumu
a prezentovanie verejnosti.
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

Projekt „Lieky s rozumom"

•

Pokračuje štvrtý rok. Bola podaná žiadosť na MZ o podporu z Fondu drogových závislosti( odpoveď
sme neobdržali) . Projekt by mal byť orientovaný na závislosti mladších vekových skupín na
výživové doplnky, stimuláncia, obchádzanie liečby pri iných závažných diagnózach a snahe
nahradiť ich neoverenými výživovými doplnkami, ktoré prichádzajú na náš trh bez registrácie.
– veríme, že bude naďalej udržiavaný kvôli návštevnosti portálu verejnosťou a záujmu médií. Riešená
možná podpora s AZP.
Projekty MZ SR
•
-

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 - pokračuje

Projekty občiansky sektor- komora MVO, ÚSVROS
• 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.
Zastúpenie: ML, EM( menovanie pri zastupovaní)- pokračuje

o

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.

-

Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027
AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania
Zodpovedný: ML- pokračuje
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
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
-

-

-

Rozdelenie kompetencií predsedníctva v AOPP. ML navrhuje vymedzenie kompetencií v AOPP
ML navrhuje v rámci potreby posilnenia tímu pri príprave legislatívnych zmien spoluprácu s MUDr.
Katarínou Kafkovou v rámci Expertných, odborných a právnych činnosti v oblasti legislatívy
a projektu HTA pre deti
Predsedníctvo obdržalo zápisnice Revíznej komisie AOPP z revízie účtovníctva a dokladov AOPP za
r. 2019, za r. 2020( posuny kvôli pandémii)- berie na vedomie
Do konca roka je potrebné zvolať online Valné zhromaždenie(VZ), v súlade so stanovami AOPP. Čo
je možné zrealizovať až po zasadnutí revíznej komisie do konca r. 2021, ktoré nebolo možné zvolať
skôr kvôli pandemickej situácii
Prezidentka predloží predsedníctvu v decembri návrh rozpočtu na r. 2022 v súlade so Smernicou
o hospodárení.
Voľby Predsedníctva AOPP budú v roku 2022 apríl/máj dovtedy je potrebné pripraviť návrhy,
osloviť členské organizácie.
Schválenie ML zastupovaním v Kategorizačnej komisii pre nemocničnú sieť – návrh zákona bol
schválený vládou a je na rokovaní v NR SR.

Bod 12- Návrhy na uznesenia
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 08.11.2021
A. Predsedníctvo schvaľuje:
A/1/7/2021 - Návrh programu zasadnutia
A/2/7/2021 - KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM)
A/3/7/2021 - Program zasadnutia predsedníctva
A/4/7/2021 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 8.07.2021
A/5/7/2021 - Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva, návrh odmien členom predsedníctva
A/6/7/2021 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
A/7/7/2021 - Informácie o príprave 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva
pacientov“
A/8/7/2021 - Projekty AOPP – realizáciu schválených projektov predsedníctvom v treťom štvrťroku
2021 a vyhodnotenie ich plnenia, aktivít a ich finančné krytie
A/9/7/ 2021 - spoluprácu s MUDr. Katarínou Kafkovou v rámci expertných, odborných činnosti
v oblasti legislatívy a projektu HTA pre deti
A/10/7/ 2021- zastupovaním v Kategorizačnej komisii pre nemocničnú sieť prezidentku AOPP ML –
návrh zákona bol schválený vládou a je na rokovaní v NR SR.
A/11/7/ 2021- Smernicu pre predsedníctvo AOPP v rámci podávania žiadosti o projekty, vedenia
protokolov, zápisov, vyhodnotenia projektov
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/7/2021 - Kancelárii AOPP organizačne pokračovať v zabezpečení náležitosti spojené s prípravou
5.Celoslovenskej pacientskej konferencie a pripraviť vyhodnotenie realizačného
zabezpečenia konferencia
B/2/7/2021 - Pracovnej skupine poverenej predsedníctvom AOPP pokračovať v prípravách odborného
program 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie
B/3/7/2021 - Prezidentke AOPP predložiť predsedníctvu v decembri 2021 návrh rozpočtu na r. 2022
v súlade so Smernicou o hospodárení.
C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/7/2021 - stav hospodárenia AOPP od 21.9. 2021 do 8.11.2021
C/2/7/2021 - činnosť členov predsedníctva AOPP
C/3/7/2021 - realizáciu projektov od septembra v r. 2021
C/4/7/2021 - Správu o hospodárení AOPP za r. 2019 a za r. 2020
Bod 13- Schválenie uznesení
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, 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 decembri 2021 .
Predsedajúca: Mária Lévyová
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 8.11.2021
Overil: Elena Marušáková Dňa: 8.11.2021

