Zápisnica 7/2022
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR
Dátum: 27.10. 2022 o 13:00 h
miesto: online
Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM), Miroslava Fövényes
(MF), Veronika Ivančíková (VI), Dominik Tomek (DT)
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG)
Ospravedlnení: 0

Program
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 30.9.2022
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
6. Činnosť predsedníctva AOPP od zasadnutia predsedníctva 30.9.2022
7. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022
8. Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP (november 2022)
9. Voľba II. viceprezidenta AOPP
10. Diskusia
11. Návrhy na uznesenia
12. Schválenie uznesení
13. Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Prezidentka privítala členov predsedníctva na zasadnutí.
K bodu 2 - Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP bol predložený Máriou Lévyovou členom
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva
AOPP.
K bodu 3 - Voľba zapisovateľa a overovateľa
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková (EM).
K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 30.9.2022:
Splnené uznesenia:
A/1/6/2022 - A/6/6/2022, B/2/6/2022 , B/3/6/2022
Plní sa priebežne:
A/7/3/2022, A/9/3/ 2022, A/10/4/2022, A/8/5/2022, A/7/6/2022 a A/8/6/2022, B/1/6/2022
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K bodu 5 –- Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva:
•

ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP
k 27.10.2022
o Stav na účte AOPP je vo výške 61 916 Eur.
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii je vo výške 2 089,30 Eur.
o Pohľadávky z úhrady členských – zo 45 členov uhradilo 34 členov k 31.7.2022 – neuhradilo
11 členov.
o Z toho výnos z 2% z dane v r. 2022 je ku dňu zasadnutia predsedníctva vo výške 30 736,86
Eur.

K bodu 6 - Činnosť predsedníctva AOPP od zasadnutia predsedníctva 30.9.2022:
•

činnosť členov predsedníctva v oblasti legislatívy:
o pripomienky k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (e- objednávanie,
e- výmenný lístok, e- lab, telemedicína) Spracovali členky predsedníctva (EM, KK, ML).
Viac na : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/482/pripomienky/zobraz
-

o

Prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová a viceprezidentka MUDr. Mgr. Elena Marušáková,
MBA sa stretli s generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií
(NCZI) Mgr. Petrom Lukáčom, PhD. a Ing. Martinou Nagyovou, riaditeľkou sekcie správy
zdravotníckych dát.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/aopp-diskutovalo-s-predstavitemi-nczi-opotrebach-ocakavaniach-pacientov-v-oblasti-ezdravia
pripomienky v rámci MPK k zákonu č. 581/2004 (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony). Pripomienky vypracovali (EM, KK, ML) a boli doručené členom AOPP, spolu
s tlačovou správou pre média. TS vypracovali (LB, ML, EM, KK).
- v rámci pracovného stretnutia na MZ k pripomienkam sme trvali na zásadných
pripomienkach a malo by dôjsť k zmenám (EM, ML, KK)
- Pripomienky sú dostupné aj na: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/ministerstvo-zdravotnictva-novelu-zakona-o-zdravotnych-poistovniach-malostiahnut?fbclid=IwAR3Fnbc4RREyFWuGYwGI_9ukx5HNeghFFnbtXFCtCAL6U89CYAPmzfj3vE
návrhy na novely zákonov boli schválené v HSR vlády
Viac na: https://hsr.rokovania.sk/s20555-2022-ol/?csrt=16239432786131378349
- V NR SR sa konalo rokovanie k novele zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poisteníbolo zamerané na koeficienty k úhradovým skupinám a spôsobu prerozdeľovania
poistného, atď, súčasťou ktorého boli aj zmeny v zákone 581/2004 Z.z. Návrh bol
schválený v prvom čítaní. Išlo o inú novelu na čo sme po oslovení médií, či súhlasíme
so schválením noviel po prvom čítaní vzhľadom k prezentovaným výhradám upozornili
médiá (ML, EM) .
Viac:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/sslp&Text=&CisObdobia=8&CPT=11
08&FullText=False&StateID=&CategoryID=-1&PredkladatelID=1&Predkladatel=&PredkladatelPoslanecId=-
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1&Ciastka=&CisloZz=&SchvaleneOd=1.%201.%201900%200:00:00&SchvaleneDo=1.%201.%2
02100%200:00:00
- kvôli paralelne prebiehajúcej novele viacerých súvisiacich zákonov je ťažké predvídať, aké návrhy
noviel zákonov nakoniec schvália poslanci NR SR. Legislatívne procesy a ich schvaľovanie sú aktuálne
nepredvídateľné a predkladanie pozmeňujúcich návrhov v NR môže vrátiť do zákonov aj také návrhy,
ktoré boli v rámci MPK zo zákona odstránené- poplatky pri podávaní podnetov na ÚDZS, zmeny
v odvodoch pre nízkopríjmové skupiny ( upravené návrhy sú pre ID, pracujúcich na dohody s nízkym
príjmom). Došlo aj k zmenám v návrhoch pri zmene zdravotnej poisťovne v rámci prepoisťovania, čo
môže mať za následok aj zneužitie marginalizovaných skupín.
- v NR SR je zákon po prvom čítaní k ďalším častiam novely zákonov č. 580/2004, zákona č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, zákona č. 540/2021 Z.z o kategorizácií ústavnej Z.z. Ide
o časti, ktoré neboli predložené v rámci MPK a zásadným spôsobom môžu ovplyvniť poskytovanie
zdravotnej starostlivosti ( časová dostupnosť) návrh upravuje sa podmienky cezhraničnej
starostlivosti, poskytovanie starostlivosti v prípade neplatičov. Poslanci ešte určite budú dávať
pozmeňujúce návrhy( EM, ML )
Viac na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=518385
o

Pracovné stretnutie s poslancom Marekom Krajčim, členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo predložený návrh o financovaní AOPP, hľadanie možnosti podpory financovania pacientskych
organizácii. Uplatňovanie novely zákona č. 363/2011 Z.z. v praxi ( výnimky, rozpočet na lieky, obavy
pacientov z nedostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, zhoršovania dostupnosti zdravotnej
starostlivosti) Účasť na pracovnom stretnutí (ML, EM, DT)
- názor na návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na r. 2023 publikovaný v ZdN (ML,EM)
Viac na: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96047329-komentar-vsetko-zavisi-odmilosti-pripadne-nemilosti-ministra-financii-co-zdravotnictvu-neprispieva-kstabilite?fbclid=IwAR22rFAQ2uJT6TjXZFCShLQ_4XTq3nbmqObexm6LeauV4aQ_fLoyiN0SYM8
o

V MPK je novela zákona č. 362/2011 Z.z. Ukončenie MPK 9.11. 2022. Informácia preposlaná
členom – možnosť doručiť pripomienky do 4.11.2022.
- na legislatívne zmeny v rámci poslaneckého návrhu (opakovaný recept)
doplatili pacienti . V priebehu roka sa konali opakované rokovanie na pôde MZ, na
pôde NR SR v rámci zdravotníckeho výbory, okrúhle stoly, komunikácia s organizáciami
v zdravotníctve ( ML, EM)
- návrh novely smeruje takmer k pôvodnému stavu predpisovania liekov, ktoré na základe
poverenia špecialistom môže predpísať všeobecný lekár po vzájomnej dohode
špecialistu a všeobecného lekára.
Viac na: https://www.teraz.sk/spravy/rezort-chce-upravit-delegovanie-predpis/668552clanok.html?fbclid=IwAR1jRDrv5SlBNd8pbn44u1pI7rO2pLceE3KHLRdmhSWBrWA6dzbH
mxA4d7M

o

Vydanie vyhlášky o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Viac na : https://www.epi.sk/zz/2022-316
(viac o ďalších postupoch v bode 7- projekty AOPP- činnosť kategorizačnej komisie pre ústavnú
zdravotnú starostlivosť)
•

Ďalšia činnosť členov predsedníctva AOPP

o

V Bratislave, 29. septembra 2022 - Chrípková sezóna bola takmer vždy predvídateľnou súčasťou
každej zimy od novembra do apríla, ale pandémia COVID-19 všetko zmenila. Dva roky bola
cirkulácia chrípky v dôsledku proti pandemických opatrení veľmi nízka, čo môže znamenať, že
imunita populácie je pravdepodobne tiež nízka. Odborníci upozorňujú na potenciálne silnú
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nadchádzajúcu chrípkovú sezónu v našich zemepisných šírkach, sledujúc správanie chrípky počas
sezóny na južnej pologuli a aj vzhľadom na obnovenie globálneho cestovania a zrušenie väčšiny
obmedzení. (EM)
https://www.aopp.sk/clanky/default/juzna-pologu-zazila-najhorsiu-chripkovu-sezonu-zaposlednych-5-rokov

o V dňoch 4. – 5. októbra sa preto konala v Bratislave konferencia Asseco a SME Healthcare Summit
2022 s ústrednou témou "Nedovoľme, aby neistota rozložila náš zdravotný systém". Prvý deň sa
venoval témam ako využitie zdrojov z plánu obnovy, nepredvídateľné financovanie, nedostatok a
hroziaci odchod ďalších tisícok zdravotníkov či pandémia a odvrátiteľné úmrtia. Počas druhého dňa
prišli na rad inovatívne lieky aj vyhliadky nemocníc do budúcnosti. V rámci záverečnej diskusie
dostali popri ministrovi zdravotníctva a bývalým ministrom, analytikovi či prezidentovi Slovenskej
lekárskej komory slovo aj samotní pacienti. Snahou diskutujúcich v záverečnej diskusii bolo
komplexne zhodnotiť stav sektora a naznačiť cesty, akými by sa mohol v budúcich rokoch uberať.
(ML, EM, DT)
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/nedovome-aby-neistota-rozlozila-naszdravotny-system

o V Rožňave sa v stredu 12. októbra konal v poradí už 5. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov.
Hlavný organizátor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, pozval aj nás pacientov.
Pozvanie prijala prezidentka AOPP Mária Lévyová.
Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/v-roznave-zorganizovali-uz-5-rocnik-roznavskehovetrhu-pre-seniorov

o

Pracovné stretnutie predsedníctva s členskými organizáciami AOPP- diskusia o aktuálnych
témach a výmena vzájomných skúsenosti (10.10. 2022). Informácie o aktuálnej činnosti
AOPP.
- návrh projektu vzdelávania lídrov pacientskych organizácii, odprezentovaný na
mimoriadnom zasadnutí predsedníctva. Po zapracovaní pripomienok bude návrh
projektu predložený na schválenie predsedníctvom AOPP (MF),
- dotazník pre členské pacientske organizácie AOPP. Vyhodnotenie na pracovnom
stretnutí členov AOPP (MF).

o

MF sa za Lymfoma a Leukémia Slovensko zúčastnila na globálnom samite Lymphoma
Coalition v Porte, kde MF prebrala ocenenie Karen van Russel Leadership Award v hodnote 10
000 USD za globálne líderstvo v manažovaní pacientskej organizácie, pomoci ukrajinským
onkologickým pacientom, budovaní pacientskej komunity a služieb, využívaní dát a vytváraní
partnerstiev. Aj malá organizácia z malého Slovenska dokáže byť inšpiráciou pre svet.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentovanie slovenských pacientov.
Viac na: https://www.facebook.com/aoppsr

o

EM sa za AOPP zúčastnila prvej celosvetovej pacientskej konferencie, ktorá sa konala v dňoch
15-16.10 2022 v Ríme. Organizátorom bola Svetová pacientska aliancia. Konferencia sa
zamerala na témy týkajúce sa svetovej komunity pacientov, vrátane zmien a výziev pacientov,
príležitostí a výziev v oblasti univerzálneho zdravotného pokrytia, globálneho hnutia za
bezpečnosť pacientov, globálnej pripravenosti v núdzových situáciách v oblasti zdravotnej
starostlivosti a ďalších.
Viac na www.aopp.sk
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•

Média:

o Zdravotnícke pomôcky sú u nás nedostatkovým tovarom. Slovenskí výrobcovia a dovozcovia týchto
výrobkov tvrdia, že je to dôsledok zdražovania vstupných surovín, energií a nekonania ministerstva
zdravotníctva. (ML, EM)
https://www.aopp.sk/clanky/default/uz-nielen-lieky-pre-nedostatok-materialov-rastuce-cenychybaju-barly-slepecke-palice-ci-invalidne-voziky

o

To, že by ktorákoľvek poisťovňa Bory nezazmluvnila, si nevie predstaviť ani prezidentka Asociácie
na ochranu pacientov Mária Lévyová. „Dlhodobo upozorňujeme na to, že pacientov vôbec
nezaujíma to, či ide o štátne, alebo neštátne zdravotnícke zariadenie, či to, aká ceduľa visí pri
vstupe do nemocnice,“ zdôrazňuje Mária Lévyová.
Viac na: https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/stat-ignoruje-30-tisic-poistencov-vszp-estenezazmluvnila-nemocnicu-boroch-kde-je-problem?fbclid=IwAR2xV2Py6trVZcV6kkqfXaaVJd9C4UrrB24KLIIPae3zYU8UGXEcjf2Smc

o

Problémy s komunikáciou s lekármi na ambulanciách (ML)
Viac na: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/315363-nemozete-sa-dovolat-lekarovi-nie-stejedini-zistovali-sme-co-v-takom-pripaderobit?campaignsrc=tn_clipboard&fbclid=IwAR3_9R6yxJ5Rzo6zkee82MQTfcjhZmwW9rnD7mk
Mj_ykj-dtEy51IsUWijw

o

Tlačová beseda na pôde MZ SR k návrhu rozpočtu na r. 2023 (EM)
Viac na: https://www.ta3.com/clanok/248132/tb-po-rokovani-ministerstva-zdravotnictva-azdravotnickej-sekcie-asociacie-zamestnavateskych-zvazov

o

Trend - Odpovede k novelám zákonov č. 580/2004, zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach (ML, EM)

o

Liga zdravia (Ligáčik) – pôsobenie AOPP pre pacientske organizácie pacientov (príspevok je k
dispozícii aj pre iné členské organizácie)

o

Denník Štandard- K zdravotníckym pomôckam ( EM, ML)
Viac na: https://standard.sk/254303/uz-nielen-lieky-pre-nedostatok-materialov-a-rastuce-cenychybaju-barly-slepecke-palice-ci-invalidne-voziky/?fbclid=IwAR2C6chxTvVKlBxthu9CEXN5TpZYxZLZ-VCCUvH2h8_lYUDHZrroSMlL4A#

o

HN – hodnotenie zdravotníctva za posledných päť rokov“ ? Vtedy bola pri vláde iná politická
garnitúra. Dlhodobo sme upozorňovali na to, aj predošlú vládnu garnitúru, že slovenské
zdravotníctvo potrebuje naozaj zásadné zmeny. Ich odkladanie roky prehlbovalo stav, akému sme
čelili a musíme čeliť aj dnes po pandémii a pri súčasnej inflácii, ktorá sa dotkne všetkých sfér aj
zdravotníctva. Nedostatok zdravotných sestier a lekárov, z ktorých veľká časť je
v preddôchodkovom či dokonca v dôchodkovom veku, len prispieva k tomu, že pacienti sa nevedia
dostať k potrebnej zdravotnej starostlivosti a adekvátnej liečbe. Neraz musia čakať na odborné
vyšetrenia či zákroky aj niekoľko mesiacov. Pred voľbami sme dúfali, že sa po voľbách otvorí táto
otázka opäť a pristúpi sa čo najskôr k spusteniu projektu stratifikácie – optimalizácie a zmenám
v oblasti ambulantnej a dlhodobej starostlivosti, pretože predošlé nastavenie systému nebolo
z dlhodobého hľadiska udržateľné.“ Článok je uzavretý, ale snažili sme sa zodpovedať na otázky
v rámci predsedníctva v súlade s tým, čo nás najviac trápi a považujeme za potrebné riešiť, aj
v rámci požadovaných dát (ML, EM, MF)

o

TA3- lieky na výnimky (EM),
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o

STV 1- cezhraničná starostlivosť (ML),

o

Rádio Regína- niekoľkoročné poradovníky v štátnych ZSS (ML),

o

Deň psoriázy- stigmatizácia pacientov , okrúhly stôl, účasť za AOPP (ML, EM),
Viac na: www.aopp.sk

o

Rádio Regína – potreba zmien pre pacientov v novele zákona č. 362/2011Z.z. (ML)

o

SME – prepoisťovacia kampaň v rámci zaregistrovania záujmu o zdravotnú starostlivosť
v nemocnici Bory

K bodu 7 - Projekty AOPP – schválené predsedníctvom a podporené, ktoré pokračujú v r. 2022
•

Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022 a návrhy na
nové projekty
Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/8/1/ 2022 k bodu
7)
Zodpovední: predsedníctvo AOPP
Právna poradňa pacientom - zabezpečená aj v druhom pol roku v r. 2022
o
o

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, zverejňovanie aktuálnych opatrení.
Počet žiadosti o právne poradenstvo neustále rastie aj tento rok.

Najčastejšie oblasti:
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a znižovanie jej dostupnosti
- (vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),
- (poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nespokojnosť s kvalitou, dostupnosťou,
neetickým správaním zdravotníkov, lieky na výnimky, poplatky v zdravotníctve)
- Lieky a zdravotnícke pomôcky
- Zdravotné poistenie
- Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie
- Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia
Etika zdravotníckych pracovníkov
- Poplatky v zdravotníctve
Legislatívna komisia- pokračovanie aj v r. 2022
•

založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom (predseda - Lévyová,
podpredseda – advokát Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade
so zmenami a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú
v núdzovom režime). Je potrebné zabezpečiť finančne a personálne právne poradenstvo aj
v druhom polroku 2022
- sledovanie legislatívnych procesov v rámci MPK a informovanie o aktuálnych
procesoch (EM),
rozhodnutie o preposlaní návrhov na pripomienkovanie k novele právnych predpisov
členom, príprava základných pripomienok a sumarizovanie pripomienok v rámci MPK
( ML, EM, predsedníctvo AOPP),
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spolupráca pri kreovaní a pripomienkovaní návrhov na právne predpisy – začlenenie
v rámci participácie členské pacientske organizácie.
Zodpovední: predsedníctvo AOPP – pokračuje
-

Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii- pokračovanie aj v r. 2022
•

Cieľom projektu je 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
- 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
Zdravia, LPRe.
- Nepodarilo sa získať partnerskú podporu na projekt.
- 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“.
- AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a liekovej politiky (PVV
pre oblasť zdravotníctva).
- Bude potrebné rozvíjať aj v r. 2023 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN,
klinické skúšania.

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP
Projekty MZ SR- projekty pokračujúce v r. 2022:
•
-

Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje
Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022. Zasadnutie sa konalo
25.10.2022. Členovia komisie predbežne pripomienkovali a schvaľovali 30 nových ŠDTP.
Zodpovedný: ML- pokračuje

•
-

Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje
Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022. Zasadnutie 26 10. 2022.
Členovia komisie predbežne pripomienkovali a schvaľovali 10 nových ŠDTP.
Predseda oboch komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného
projektového tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Zodpovedný: ML

•
-

Členstvo v Kategorizačnej komisii pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (KK ÚS)
Materiál Vyhláška sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2022/357
Čo môžeme očakávať najbližší rok v rámci činnosti kategorizačnej komisie:
Zber a spracovanie údajov od nemocníc (dotazník pripravenosti nemocníc na OSN) –
august/september 2022 - zrealizované
o Komunikácia s nemocnicami bude pokračovať naďalej
Vyhodnotenie siete nemocníc – do konca októbra 2022
Zverejnenie zoznamu kategorizovaných nemocníc - do konca roka 2022
Revízia vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti – priebežne

-

-
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o

-

-

Členov komisie a odborných pracovných skupín bude MZ SR opätovne kontaktovať
ešte pred koncom roka 2022 (predbežne v decembri), jednotlivé časti vyhlášky sa budú
revidovať a pripravia sa návrhy na zmeny a doplnenia, ktoré budú predložené
Kategorizačnej komisii pre ústavnú zdravotnú starostlivosť do 30.4.2023.
Zber podnetov na úpravu/doplnenie vyhlášky - do 30.4.2023 – MZ SR pripravuje formulár
na zadávanie podnetov, budú včas informovať členov kategorizačnej komisie o jeho
zverejnení
Vydanie druhej kategorizácie – jeseň 2023
Opätovné vyhodnotenie siete – leto 2023
Plnenie podmienok stanovených vyhláškou o kategorizácii ústavnej starostlivosti - od
1.1.2024
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. Konferencia pod
názvom“ Na spolupráci záleží“, ktorú organizuje úrad splnomocnenca ROS spolu s Komorou
MNO v duchu stupavských konferencií v dňoch 8.-11.2022 v Bratislave.
Zodpovedný : EM
Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)
- Účasť viceprezidentky EM na zasadnutí Rady vlády SR pre MNO
- Pracovné stretnutie 20.9. online formou k pracovným skupinám a ďalšiemu postupu
v rezortných radách a v prípravnom výbore Stupavskej konferencie, účasť EM
Zodpovedný : EM
-

Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027
AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania.
Pred regionálnymi voľbami nemáme spätnú väzbu- predpokladáme, že po komunálnych
voľbách sa situácia stabilizuje
Zodpovedný: ML

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(web, fb) členovia predsedníctva a AOPP
• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka (v súlade s mesačným
harmonogramom na r. 2022)
• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov
• Newsletter AOPP
• Reputationn N- dlhodobo spolupracuje v oblasti komunikačnej stratégie s AOPP (
projekt Lieky s Rozumom, vydávanie tlačových správ, komunikácia s médiami, vedenie
stránok- web a fb. príprava Newslettera AOPP atď.). Navrhli nové zmluvné podmienky
v rámci ďalšej spolupráce.
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, KG, LB
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.
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•

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: MF, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP

Členstvo v medzinárodných organizáciách
• EPF
• IAPO
Zodpovední: VI, predsedníctvo AOPP- pokračuje
K bodu 8 - Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie
•

Kancelária pripravuje realizáciu 6. Celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorá sa bude
konať 25-26.11.2022. Téma konferencie – Manažment pacienta - cesta pacienta
• Rezervované sú priestory v hoteli Bratislava
• Členmi pracovnej skupiny – ML, EM, ML, KG, LB, za AIFP – Darius Richter, moderátorRichard Fides.
• Porota zasadala online 26.9.2022a vybrala ocenených lekárov a sestry v zložení - Dominik
Tomek – predseda, členovia: Veronika Ivančíková - za predsedníctvo AOPP, členské
pacientske organizácie – Jarmila Fajnorová, média- šéfredaktorka ZdN - Katarína Lovasová,
odborná verejnosť- sestry - Zuzana Fabianová
• Hlasovanie verejnosti online prostredníctvom web. stránky AOPP bolo spustené od 17.10.
do 25.11.2022 Viac tu: https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-ocenia-lekarovsestry-o-vitazovi-specialnej-ceny-moze-rozhodnut-verejnost-hlasovanim-v-ankete
• Kancelária AOPP uzavrela spolupráce s reklamnými a mediálnymi partnermi a pripravujú
sa grafiky
• Kancelária AOPP finalizuje zoznamy účastníkov konferencie a prípravu programu
• Kancelária AOPP zabezpečila výrobu ocenení a plakiet
• Prezidentka, viceprezidenti, členovia predsedníctva pripravujú scenár odbornej časti
a okruhy otázok
• Kancelária pripravuje scenár na slávnostné oceňovanie lekárov a sestier (ML, KG)
• Kancelária opakovane požiadala členské organizácii AOPP o účasť na konferencii - úhradu
nákladov na občerstvenie, nocľah, prenájom priestor, účasť na oceňovaní, zabezpečuje
AOPP. Rovnako aj oceneným.
• Prezidentská kancelária nepotvrdila účasť prezidentky SR na konferencii. Požiadali sme
o účasť zástupcu prezidentskej kancelárie a podporný list
Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP

K bodu 9 – Voľba II. viceprezidenta AOPP,
V súlade so Stanovami AOPP čl. 12, ods. 12.03, písm. f, po odstúpení viceprezidentky a členky
predsedníctva AOPP p. Kataríny Kafkovej, v rámci kooptácie p. Dominika Tomeka na základe výsledkov
volieb predsedníctva AOPP z VZ AOPP, ktoré sa konalo 3.6. 2022. Predsedníctvo si na druhom zasadnutí
zvolilo za II. viceprezidenta AOPP p. Dominika Tomeka.
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K bodu 10 – Diskusia
o

o
o

o

o

o

o

o

Žiadosť OZ HANS o schválenie podpory na vzdelávaciu aktivitu na jednodňový prezenčný
zážitkový seminár s muzikoterapeutom Mirom Randuškom z komunitného centra
Drumbľa.sk, ktorý sa bude konať 12.11.2022 v Senci . Je zameraný na základy práce so
zvukom a rytmickými nástrojmi na podporu naladenia a komunikácie v skupine či v kontakte
s klientmi. Je vhodný pre tých, ktorí realizujú aktivity s deťmi, rodičmi či mladými na spektre
autizmu aj iné inkluzívne aktivity pre rôzne skupiny. Seminár sa uskutoční 12. novembra 2022.
Schválená podpora vo výške 300,-€
Žiadosť LPRe SR o schválenie podpory na vzdelávaciu aktivitu 2. Motivačno-vzdelávací kurz
LPRe SR14.-16.10.2022 v Piešťanoch. Schválená podpora vo výške 300,-€
Žiadosť o členstvo ZDS ZO Diatyrnavia Trnava prostredníctvom predsedníčky Ľubice Lužiakovej.
Zaslali prihlášku aj stanovy OZ. Členovia predsedníctva členstvo schválili. Informácia oznámenie o prijatí
Ciele a priority AOPP je potrebné aktualizovať na ďalšie obdobie 2022- 2026. MF pripraví
prvotný návrh cieľov a priorít AOPP na uvedené obdobie a doručí členom predsedníctva na
doplnenie
Viac na: https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority
Deň ženského zdravia – AOPP navrhuje pokračovať v projekte. Spoločné stretnutie s partnermi
sa uskutočnilo 26 novembra, ktorí navrhli realizovať na budúci rok podujatia na úrovni VÚC .
Na stretnutí projektového tímu sa zúčastnili- ML, EM,
ML - vzdelávanie pacientov je priorita, AOPP má záujme si zabezpečovať vzdelávanie a podporu
vzdelávania v rámci členských pacientskych a pacientov vo vlastnej línii, mala by to byť jedna
z priorít- stretnutie k projektu- ML, EM, MF, KK
Prezidentka vyzdvihla prácu a nasadenie členov predsedníctva za obdobie od júnových volieb
do orgánov AOPP. Bolo to spojené s prípravou pripomienok k právnym predpisom, účasťou na
pracovných stretnutiach a rokovaniach k predmetným návrhom, prípravou mediálnych
stanovísk. Poďakovala kancelárii a členom predsedníctva za účasť na odborných podujatiach,
tak na medzinárodnej aj národnej úrovní v rámci rozvoja spolupráce a vytvárania partnerských
vzťahov, ktoré povedú k posilneniu postavenia pacientov v rámci poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Zároveň zlepšia vymožiteľnosť práv pacientov a zamedzia prijímaniu právnych
noriem, ktoré nie sú propacientsky orientované.
ML navrhla zvolať 10. 11. o 17:30 online pracovné stretnutie členov predsedníctva a zástupcov
členských pacientskych organizácii kvôli príprave programu, ich vstupov, na druhý deň
6.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Link doručí EM v spolupráci s KG.

Bod 11 - Návrhy na uznesenia
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 27.10.2022
A. Predsedníctvo schvaľuje:
A/1/7/2022 - Návrh programu zasadnutia
A/2/7/2022 - KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM)
A/3/7/2022 - Program zasadnutia predsedníctva
A/4/7/2022 - Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 30.9.2022
A/5/7/2022 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
A/6/7/ 2022- Voľbu 2. viceprezidenta, ktorým sa stal Dominik Tomek.
A/7/7/ 2022- Žiadosť o členstvo v AOPP OZ Diatyrnavia Trnava
A/7/6/ 2022 - Žiadosť OZ HANS a LPRe SR o podporu na vzdelávaciu aktivitu
A/9/7/2022 - Účasť členov predsedníctva na odborných podujatiach v novembri 2022 a úhradou
cestovných náhrad, ubytovania
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B. Predsedníctvo ukladá
B/1/7/2022 - Kancelárii pokračovať v realizácii príprav 6. Celosl. pacientskej konferencie v stanovených
termínoch
B/2/7/2022- zvolať 10. 11. o 17:30 online pracovné stretnutie členov predsedníctva a zástupcov
členských pacientskych organizácii kvôli príprave programu, na druhý deň
6.Celoslovenskej pacientskej konferencie. (EM, KG)

C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/7/2022 - stav hospodárenia AOPP od 30.9.2022 do 27.10.2022
C/2/7/2022 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
Predsedníctva

Bod 12 - Schválenie uznesení
Prítomní členovia predsedníctva AOPP odsúhlasili návrh uznesení počtom hlasov:
- za 5,
- proti 0,
- zdržal sa 0.

Bod 13 - Záver
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať
7.12. 2022. o 13:00 online formou.

Predsedajúca: Mária Lévyová
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 27.10.2022
Overil: Elena Marušáková Dňa: 27.10.2022
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