Zápisnica 6/2022
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR
Dátum: 30.9. 2022 o 10:00 h
miesto: Kancelária AOPP/online
Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM), Katarína Kafková (KF),
Miroslava Fövényes (MF), Veronika Ivančíková (VI).
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 22.8.2022
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
6. Činnosť predsedníctva AOPP od zasadnutia predsedníctva 22.8.2022
7. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022
8. Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP (november 2022)
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. Schválenie uznesení
12. 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 22.8.2022
Splnené uznesenia:
A/1/5/2022 - A/7/5/2022, A/9/5/2022, A/10/5/2022
Plní sa priebežne:
A/7/3/2022, A/9/3/ 2022, A/10/4/2022, A/8/5/2022, B/1/5/2022, B/2/5/2022,
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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 22.8.2022
o Stav na účte AOPP je vo výške 56 724, 49 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 19 031,86
Eur.

K bodu 6 - Činnosť predsedníctva AOPP od zasadnutia predsedníctva 22.8.2022
•

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
-

pracovného stretnutia k pripomienkam za prítomnosti zástupcov MZ, NCZI, sa
zúčastnili – ML, EM

o

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 k pripomienkam- účasť EM, ML, KK- sme trvali na
zásadných pripomienkach a malo by dôjsť k zmenám
- Pripomienky sú dostupné aj na: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/ministerstvo-zdravotnictva-novelu-zakona-o-zdravotnych-poistovniach-malostiahnut?fbclid=IwAR3Fnbc4RREyFWuGYwGI_9ukx5HNeghFFnbtXFCtCAL6U89CYAPmzfj3vE
- novely zákonov boli schválené v HSR vlády
Viac na: https://hsr.rokovania.sk/s20555-2022-ol/?csrt=16239432786131378349
- V NR SR súčasne prebiehalo rokovanie k novele zákona č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení ... (zamerané na koeficienty k úhradovým skupinám a spôsob
prerozdeľovania poistného, atď, súčasťou ktorého boli aj zmeny v zákone 581/2004);
so schválením v prvom čítaní, šlo o inú novelu na čo sme po oslovení médií, či
súhlasíme so schválením noviel po prvom čítaní vzhľadom k prezentovaným
výhradám upozornili médiá.
Viac:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/sslp&Text=&CisObdobia=8&CPT=1108&Full
Text=False&StateID=&CategoryID=-1&PredkladatelID=-1&Predkladatel=&PredkladatelPoslanecId=1&Ciastka=&CisloZz=&SchvaleneOd=1.%201.%201900%200:00:00&SchvaleneDo=1.%201.%202100%
200:00:00
Kvôli paralelne prebiehajúcej novelizácii viacerých súvisiacich zákonov je ťažké predvídať, aké návrhy
noviel zákonov nakoniec schvália poslanci NR SR. Legislatívne procesy a ich schvaľovanie sú aktuálne
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nepredvídateľné a predkladanie pozmeňujúcich návrhov v NR môže vrátiť do zákonov aj také návrhy,
ktoré boli v rámci MPK zo zákona odstránené.
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

23. 8. 2022 sa konalo pracovné stretnutie členov predsedníctva Asociácie na ochranu práv
pacientov SR (AOPP), najväčšej strešnej pacientskej organizácie na Slovensku, s ministrom
zdravotníctva MUDr. Vladimírom Lengvarským, MPH. Za AOPP sa na stretnutí zúčastnila
prezidentka PhDr. Mária Lévyová, viceprezidentka MUDr. Katarína Kafková a členka
predsedníctva Bc. Veronika Ivančíková.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/aopp-sa-stretlo-s-ministrom-zdravotnictva-kaktualnym-legislativnym-zmenam

o

Prezidentka a viceprezidentka AOPP sa 23. septembra 2022 zúčastnili na Celoslovenskej
konferencii s medzinárodnou účasťou pre lekárov, sestry, pôrodné asistentky, zdravotníckych
záchranárov a ďalšie zdravotnícke povolania, ktorú zorganizovali PhDr. Zlatica Halmová, MPH
a MUDr. Ján Murgaš, PhD, zo Sveta Zdravia - Nemocnica Topoľčany.
Viac na : https://www.aopp.sk/clanky/default/celoslovenska-konferencia-bezpecnostpacientov-zdravotnickych-pracovnikov-v-case-pandemie

o

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR, o.z. zorganizovalo v dňoch 22. - 24. 9. 2022
v Nižnej na Orave v poradí už šiesty ročník oravského interaktívneho fóra s celoslovenskou
pôsobnosťou. Fórum bolo zamerané na interdisciplinárnu spoluprácu v starostlivosti o
pacientov v prvom kontakte. Asociácia na ochranu práv pacientov ďakuje za pozvanie, ktoré v
mene pacientov prijala prezidentka PhDr. Mária Lévyová a viceprezidentka MUDr. Mgr. Elena
Marušáková, MBA.
Viac na . https://www.aopp.sk/clanky/default/reformy-zmeny-v-podpore-ambulanciivseobecnej-zdravotnej-starostlivosti-sa-uz-nedaju-odkladat

o

Lekárska fakulta UK v Bratislave zorganizovala v stredu 14. septembra v rámci verejnej
prezentácie k projektu EVBRES podujatie s cieľom predstaviť koncept EBR (Evidence-Based
Research) a diskutovať jeho využitie vo výskume a klinickej praxi. Do panelovej diskusie boli
prizvaní aj pacienti.
Viac na . https://www.aopp.sk/clanky/default/evbres-projekt-europskej-spolupracezameranej-na-vedu-technologie

o

Televízia ta3 spustila sériu odborných konferencií. Prvá sa venovala problematike nášho
zdravotníctva, kde okrem iných nechýbala ani prezidentka AOPP Mária Lévyová a
viceprezidentka AOPP Elena Marušáková.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/zdravotnicka-konferencia-ta3-poukazala-naproblemy-zdravotnictva-predstavila-ich-riesenia

o

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb predstavila v pondelok 12. septembra 2022
víťazov celoslovenskej ankety o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. Na galavečere v
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poradí už 3. ročníka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce nechýbala ani prezidentka AOPP
Mária Lévyová.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/je-cas-povedat-dakujeme-narodna-cenastarostlivosti-dobre-srdce-pozna-tohtorocnych-vitazov

o

Konferenciu Zdravotníckych novín Slovenské zdravotníctvo 2022 slávnostne otvoril vo štvrtok
29. septembra minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podujatie sa venovalo aktuálnym
témam v našom zdravotníctve a nechýbala na nich ani prezidentka Mária Lévyová ako zástupca
pacientov.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/konferencia-slovenske-zdravotnictvo2022-dala-priestor-odbornikom-aj-pacientom

Pracovné stretnutia so ZP Dôvera:
- k metodickému usmerneniu po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 363/2011 Z.z.
- schvaľovanie liekov na výnimky a nejasnosti v rámci kritérií, pretože požiadavky ZP
na klinické štúdie v rámci fázy III, nie sú štandardom pri niektorých druhoch liekov, aj
starších sú nedostupné, najmä u pacientov, ktorí potrebujú personalizovanú liečbu.
Dôležité bolo tento rozpor prerokovať so zdravotnou poisťovňou, ako aj ďalšie
nejasnosti, ktoré ohrozujú pacientom dostupnosť liekov na výnimky (ML, EM)
- k zmenám v predpisovaní senzorov a diabetických prúžkov pre pacientomnedodržiavanie v rámci predpisovania na základe stanovených limitov, je potrebné
hľadať spoločne také riešenia, ktoré budú v súlade s kategorizáciou a prínosné pre
pacientov (ML, EM, LP – Diabetik- info)
Média:
- HN- poplatky pacientov a ich oprávnenosť (ML, právna poradňa pre pacientov),
- SME- odpovede k liekom na výnimky (ML),
- Trend – odpovede k novele zákona č. 580/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z. (ML, EM)
- Plus 1 deň- odpovede k očakávanej energetickej kríze, ako sa dotkne zdravotníckych zariadení
a pacientov (ML),
- Rádio Regina - O výbere zdravotnej poisťovne, prepoistení a novele zákona č. 581/ 2004 Z.z.
diskutovala v relácii Vademecum v Rádiu Regina naša prezidentka Mária Lévyová a výkonný
riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní Michal Štofko.
Viac na:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1890843?fbclid=IwAR059rXOonUdc2zX04tQIirkgiTMFLEd7p0QER4ToTj4Mg17ABOQXNP9AY
-Z prvej ruky v Rádiu Slovensko k aktuálnej situácii v zdravotníctve sa diskusie sa zapojila prezidentka
AOPP, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay,
za opozíciu Zuzana Dolinková.
Viac:https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175?fbclid=IwAR3YkbdQp2MuXQyMOpams82qds03Mqyv
dLL5DT8GH1qY_5Ca7Kq2VkhAWQg
-W- Zdravotníctvo – k telemedicíne (EM, ML)
Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/telemedicina-moze-chranit-pred-rizikovousamoliecbou-zdoraznuje-asociacia-na-ochranu-pravpacientov/?fbclid=IwAR0PBGpKQGwibHL3QpDxyf2jNmJYmy5rfCuJeDUaDjwzfNjto9PetDKDkEE
-Pravda- k aktuálnej situácii v zdravotníctve a navrhovaným zmenám v zákonoch
Viac na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/637609-zdravotne-odvody-cakaju-dve-zmenychudobni-si-priplatia-neplaticiprilepsia/?fbclid=IwAR3SqLC5FKKnmQhMDPBz2Ntz3OM48VSvu2N9oldmWPIH-0eFabSs-KdvR4k
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EM:
o

V stredu 7. septembra 2022 sa v Poľsku (Karpacz) uskutočnil 31. Medzinárodné ekonomické
fórum. Pozvanie novín Rzeczpospolita prijala aj naša viceprezidentka Elena Marušáková, ktorá
sa zúčastnila panelovej diskusie k udržateľnosti a odolnosti zdravotných systémov štátov
strednej a východnej Európy.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/viceprezidentka-aopp-v-diskusii-o-buducnostizdravotnych-systemov-strednej-vychodnej-europy

o

V utorok 27. septembra 2022 prebehol druhý ročník okrúhleho stola organizovaný Britskou
ambasádou v Bratislave na tému „O krok bližšie k lepšiemu a modernejšiemu zdravotníctvu“.
Cieľom stretnutia bolo diskutovať o problémoch, ktorým Slovensko čelí v systéme
zdravotníctva. Hovorilo sa o digitalizácii zdravotníctva, novele zákona č. 363 o inovatívnych
liekoch, spolupráci s pacientskymi organizáciami. Okrem toho účastníci identifikovali oblasti, v
ktorých môžu Spojené kráľovstvo a Slovensko viac spolupracovať. Účasť EM, MF
Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/o-krok-blizsie-k-lepsiemu-modernejsiemuzdravotnictvu

KK:
o

iniciovala a spolupracovala pri vypracovaní pripomienok k legislatíve

MF:

o Vo štvrtok, 8. septembra 2022 sa v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia Národnej
asociácie pacientskych organizácií Českej republiky (NAPO). Zástupkyňa AOPP Miroslava
Fövényes bola pozvaná do diskusného panelu o budúcich rolách pacientskych organizácií v
rozhodovacích procesoch v zdravotníctve.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/zastupkyna-aopp-diskutovala-v-prahe-ozapajani-pacientskych-organizacii-do-rozhodovacich-procesov-v-zdravotnictve
o
o

Pripravila návrh projektu vzdelávania lídrov pacientskych organizácii.
Pripravila dotazník pre členské pacientske organizácie AOPP.

VI:
-

pripravuje si oslovujúci list, ako kontaktná osoba na spoluprácu s medzinárodnými
pacientskymi organizáciami- EPF, IAPO.

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
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Právna poradňa pacientom - zabezpečená aj v druhom pol roku v r. 2022
o
o

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

a sociálnej

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
Podnety v rámci právneho poradenstva za prvý štvrťrok 2022 boli vyhodnotené a doručené
predsedníctvu
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. K zmenám
by mohlo dôjsť aj v rámci pripravovanej novely zákona č. 362/2011 Z.z.
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP

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),
- 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
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-

-

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.
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. 2022 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 plánované na
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
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
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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.
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, konalo sa v júni 2022 (minister
vnútra sa nezúčastnil). Na zasadnutí bol prítomný Mgr. Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti ,
- 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 väzbuZodpovedný: 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.
• 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
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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
Kancelária AOPP požiadala o záštitu ministra zdravotníctva a rektora SZÚ – minister a
rektor potvrdili prevzatie záštity
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 vyberala 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 po 15.10. do 25.10. 2022
Kancelária AOPP opätovne oslovila partnerov konferencie. KG informovala o počte
partnerov, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, požiadané o zaslanie vyjadrenia do 30.9.
V rámci účastníkov v diskusných paneloch očakávame ešte na potvrdenie účasti
diskutujúcich do 30.9. 2022
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.
Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP

K bodu 9 – Rôzne
•
o
o
o
o
o

Jesenné odborné podujatia
4-5.10.2022: Asseco a SME Healthcare Summit 2022, 4. a 5. október, hotel NH Gate One
v Bratislave- okrúhly stôl – ML, EM
15.10.2022: Prvá medzinárodná pacientska konferencia v Ríme – účasť EM,
29.11.2022: Konferencia HCI – Praha- MF, VI. Podmienky účasti dohodne ML .
29.10.2022: Projekt psoriáza návrh na SPOLUPRÁCU AOPP v rámci dňa psoriázy- pacientske
organizácie a UCB
AOPP otvára tému stigmatizácie pacientov na základe ochorenia
poukazuje na to, že pacienti kvôli ich ochoreniu sú v mnohých oblastiach stigmatizovaní
pacientom treba podať pomocnú ruku
AOPP im umožňuje obrátiť sa na právnu poradňu AOPP v prípade, že sa stretnú
s diskrimináciou / stigmatizáciou v reálnom živote
následne budeme hľadať možnosti, ako posunúť pomoc pacientom na vyššiu úroveň a začali
to komunikovať v kontexte Svetového dňa práv pacientov
AOPP sa zúčastni na tlačovej konferencii k Svetovému dňu psoriázy 28.10.2022
otvoríme pacientom možnosť, aby sa mohli v prípade diskriminácie na základe ochorenia
obrátiť na právnu poradňu AOPP
zastrešenie tému stigmatizácie na základe ochorenia
12.10. 2022 5. Ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov (účasť ML)
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K bodu 10 – Diskusia
o

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
o Deň ženského zdravia – AOPP navrhuje pokračovať v projekte, spoločné stretnutie s partnermi
sa v septembri neuskutočnilo, je to potrebné prediskutovať s partnermi projektu
o 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
o MF - vzdelávanie pacientskych organizácií môže prísť v prípade záujmu odborník na podujatie
a predstaviť klinické skúšania a benefity a riziká klinického skúšania - pošle oslovujúci mail
o Prvé, veríme, že pravidelné online stretnutie s voľnou diskusiou s členmi AOPP o ich práci,
činnostiach a pod. sa bude konať online 10.20.2022. AOPP im predstaví ciele a priority, aktivity.
MF navrhuje častejšiu komunikáciu s členmi, robila si sondu prieskumu medzi členmi.
o Prezidentka vyzdvihla prácu a nasadenie členov predsedníctva za štvrťročné obdobie, ktoré
uplynulo od volieb orgánov AOPP. Bolo to spojené s prípravou pripomienok k právnym
predpisom, účasťou na pracovných stretnutiach a rokovaniach k predmetným návrhom,
prípravou mediálnych stanovísk. Poďakovala členkám predsedníctva za účasť a prípravu 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
o Na základe rozhodnutia 2. viceprezidentky AOPP, ktoré písomne predložila na riadnom
zasadnutí predsedníctva dňa 30.9.2022, o ukončení pôsobenia vo funkcii z pracovných
dôvodov, zobralo predsedníctvo AOOP túto skutočnosť na vedomie. Dôvodom odstúpenia
z funkcie je možný konflikt záujmu v rámci pracovného zaradenia Kataríny Kafkovej veľa
pracovných, osobných úspechov a poďakovalo jej za prácu pre AOPP.
o Na základe výsledkov volieb predsedníctva AOPP na Valnom zhromaždení zo dňa 13.6.2022 je
kooptovaným členom do predsedníctva AOPP Dominik Tomek. Dominik Tomek bol oslovený
prezidentkou a s kooptovaním súhlasí.
Bod 11 - Návrhy na uznesenia
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 22.8.2022
A. Predsedníctvo schvaľuje:
A/1/6/2022 - Návrh programu zasadnutia
A/2/6/2022 - KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM)
A/3/6/2022 - Program zasadnutia predsedníctva
A/4/6/2022 - Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.6.2022
A/5/6/2022 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
A/6/6/ 2022- Podieľanie sa AOPP na realizácii projektu zameraného na stigmatizáciu pacientov
s psoriázou a iných diagnóz
A/7/6/ 2022 - Účasť členov predsedníctva na odborných podujatiach v októbri a novembri 2022
a úhradou cestovných náhrad, ubytovania
A/8/6/2022 - Úhradu nákladov členov predsedníctva na základe plnenia úloh v oblastiach prípravy
a pripomienkovania legislatívy, prípravy pri aktívnej účasti na vzdelávacích
podujatiach, projektov a mediálnych stanovísk.
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B. Predsedníctvo ukladá
B/1/6/2022 - Kancelárii pokračovať v realizácii príprav 6. Celosl. pacientskej konferencie v stanovených
termínoch
B/2/6/2022 – Kancelárii zorganizovať prvé online stretnutie s členmi 10.10. 2022 o 16.30
B/3/6/2022 – Kancelárii pripraviť oslovujúci list a doručiť Dominikovi Tomekovi o kooptovaní za člena
do predsedníctva AOPP, a to od 1.10. 2022

C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/6/2022 - stav hospodárenia AOPP od 22.8.2022 do 30.9.2022
C/2/6/2022 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
Predsedníctva
C/3/6/ 2022- rozhodnutie 2. viceprezidentky AOPP, ktoré písomne predložila na riadnom zasadnutí
predsedníctva dňa 30.9.2022, o ukončení pôsobenia vo funkcii z pracovných dôvodov,
Bod 13 - Schválenie uznesení
Prítomní členovia predsedníctva AOPP odsúhlasili návrh uznesení počtom hlasov:
- za 5,
- proti 0,
- zdržal sa 0.

Bod 14 - Záver
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať
27.10. 2022. o 13:00 online formou.

Predsedajúca: Mária Lévyová
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 30.09.2022
Overil: Elena Marušáková Dňa: 30.09.2022
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