Zápisnica 5/2022
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR
Dátum: 22.8. 2022 o 10:00 h
miesto: Kancelária AOPP/online
Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM) , Miroslava Fövényes
(MF), Veronika Ivančíková (VI)
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG)
Ospravedlnení: -

Program
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.6.2022
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
6. Činnosť predsedníctva AOPP od zasadnutia predsedníctva 13.6.2022
7. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022
8. Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP( november 2022)
9. Rôzne
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, ktorý 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 13.6.2022
Splnené uznesenia:
A/1/4/2022 - A/9/4/2022, B/2/4/2022
Plní sa priebežne:
A/7/3/2022, A/9/3/ 2022, A/10/4/2022, B/1/4/2022

strana 1 z 11

K bodu 5 –- Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
•

o

ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP
k 22.8.2022
o Stav na účte AOPP je vo výške 60 317,41 Eur.
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii je vo výške 2094,30 Eur.
o Pohľadávky z úhrady členských – zo 45 členov uhradilo 34 členov k 31.7.2022 –
neuhradilo 11 členov
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 13.6.2022
•

činnosť členov predsedníctva:
o Asociácia na ochranu práv pacientov so znepokojením a obavami sledovala, akým smerom sa
uberala novela zákona č. 363/2011. Zákon, ktorý mal pacientom na Slovensku priniesť lepšiu
dostupnosť inovatívnych, generických liekov a zdravotníckych pomôcok, a mal im garantovať
možnosť zúčastňovať sa ako pozorovateľom na kategorizácii. Aj naše zdôvodnené výhrady
viedli k príprave pozmeňovacích návrhov, ktoré boli prerokované na Výbore NR SR pre
zdravotníctvo.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/kategorizacia-liekov-sa-zmenipacientske-organizacie-ani-den-pred-schvalenim-nevedia-ako-presne
o

AOPP 22.6.2022 zvolalo protestné zhromaždenie pred budovou parlamentu a vyslovilo
požiadavky a pripomienky v mene pacientov pri príprave prerokovania v druhom čítaní návrhu
novely zákona č. 363/2011. AOPP poukázalo na netransparentnosť a odignorovanie
spoločenskej zhody pri príprave tejto novely.
ML – poďakovala za účasť na proteste všetkým členkám predsedníctva AOPP, taktiež mailom
aj členom, ktorí sa zúčastnili protestného zhromaždenia aj napriek ťažkým ochoreniam,
horúcemu letnému dňu. Vyjadrila záver, že snaha mala zmysel a výsledkom bola príprava
pozmeňovacích zákonov, ktoré pomohli zlepšiť situáciu pre pacientov.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/pridte-na-protestnezhromazdenie-podporte-pacientov-v-boji-za-dostupne-lieky

o

AOPP bolo vyzvané MZ SR na dodanie kandidátov na člena kategorizačných komisii
a kategorizačných rád
- V auguste zaslaný návrh na MZ SR na nominácie zástupcov Asociácie na ochranu práv
pacientov SR do Kategorizačnej komisie a do Kategorizačnej rady pre lieky a
Kategorizačnej komisie a do Kategorizačnej rady na zdravotnícke pomôcky, ŠZM
a dietetické potraviny ( novela zákona 363/ 2011 Z.z.) Podmienkou zo zákona je nulové
financovanie pacientskej organizácie OZ zo strany farmaceutického priemyslu.

2 nominácie na jedno miesto pre neziskovú organizáciu v kategorizačnej komisii ŠZM:
1) MUDr. Katarína Kafková
2) Zuzana Pepichová
2 nominácie na jedno miesto v kategorizačnej rade – ŠZM:
1) Zuzana Pepichová
2) MUDr. Katarína Kafková
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2 nominácie na jedno miesto pre neziskovú organizáciu v kategorizačnej komisii ZP:
1) MUDr. Katarína Kafková
2) Zuzana Pepichová
2 nominácie na jedno miesto v kategorizačnej rade – ZP:
1) MUDr. Katarína Kafková
2) Zuzana Pepichová
2 nominácie na jedno miesto pre neziskovú organizáciu v kategorizačnej komisii DP:
1) Zuzana Pepichová
2) MUDr. Katarína Kafková
2 nominácie na jedno miesto v kategorizačnej rade – DP:
1) MUDr. Katarína Kafková
2) Zuzana Pepichová
2 nominácie na jedno miesto pre neziskovú organizáciu do Kategorizačnej komisie pre
lieky:
1) MUDr. Katarína Kafková
2) Mgr. Mária Tomová
2 nominácie na jedno miesto pre neziskovú organizáciu do Kategorizačnej rady pre lieky:
1) Mgr. Mária Tomová
2) MUDr. Katarína Kafková
o

V auguste bola zaslaná žiadosť AOPP na MZ SR o osobné stretnutie členov predsedníctva
AOPP s ministrom zdravotníctva. Návrhy bodov na prejednanie na pracovnom stretnutí:
- podpora nezávislého financovania pacientskych organizácii (PVV pre zdravotníctvo),
- novelizácia zákona č. 363/2011 Z. z. (§ 91), kde sa mení štruktúra aj zloženie poradných
orgánov ministra pre proces kategorizácie liekov, ŠZP, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín,
- EM- navrhla s ministrom prerokovať aj konflikt schvaľovania MZ a Národného inštitútu
(NIHO) k schvaľovaniu liekov. NIHO má v zákone danú lehotu, ktorá sa predĺžila na 130 dní.
Spolu cca. 350 dní vychádza na schválenie. NIHO kvôli predĺženému procesu schvaľovania
bude brzdou pre pacienta v procese. MZ zostane málo času, je pod vyšším tlakom. Aj na
toto upozornilo AOPP. Je to pre pacienta brzda a otázkou je aj či MZ bude čakať na
vyjadrenie. Pre pacienta je to náročné prechodné obdobie. Koľko žiadostí bude vôbec
podaných na výnimky a dostane sa pacient k svojmu lieku včas? Množstvo liekov je už teraz
nedostupných. A kolízia s NIHO je nepredvídateľná. NIHO podľa zákona môže a nie musí
podať stanovisko,
- Predsedníctvo navrhuje predložiť ministrovi na pracovnom stretnutí zákon o financovaní
najprv verziu II, ktorú vypracovala KK.
o

Boli vypracované 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)
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-

-

o

Pred vypracovaním pripomienok sa konali opakované online stretnutia s analytikmi,
kvôli dopadom novely na financovanie zdravotníctva a pacientov – účasť EM, ML, KK,
MF
Pripomienky sú dostupné aj na: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/ministerstvo-zdravotnictva-novelu-zakona-o-zdravotnych-poistovniach-malostiahnut?fbclid=IwAR3Fnbc4RREyFWuGYwGI_9ukx5HNeghFFnbtXFCtCAL6U89CYAPmzfj3vE

Pripomienky k Aktualizácii Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030
(KK, EM)
-

o

MZ SR požiadalo AOPP o nomináciu člena Monitorovacej komisie pre dohľad nad
plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030.
V súlade so Štatútom Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh
Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030. Predsedníctvo AOPP
navrhlo za člena monitorovacej komisie I.viceprezidentku MUDr. Mgr. Elenu
Marušákovú, MBA
- Monitorovacia komisia bude mať 21 členov , zástupcov organizácii v zdravotníctve
a štátu
Pripomienkovanie vyhlášky MZ SR 434/2011 Z.z.
Viac na : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/433

o

Pripomienky k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony( EM, KK)
Viac na: : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357

o

Pripomienky k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o
kategorizácii ústavnej starostlivosti ( Ml, EM, KK, LPRe)
Viac na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-358

-

ML je zástupcom za pacientske organizácie v KK pre ústavnú starostlivosť ( zákon č. 540/2021
Z.z. ) V rámci pripomienkového konania bolo vznesených viac ako 700 pripomienok ku ktorým
sa vyjadrovali a hlasovali o nich členovia KK , menovaní ministrom zdravotníctva , a to aj na
základe vyjadrení zástupcov odborných pracovných skupín pre jednotlivé medicínske
programy. Názory štátnych a neštátnych poskytovateľov sa rôznia, ale je prínosné to, že spolu
navzájom komunikujú, že sa nastavuje cesta pacienta, že bude tu možnosť každý rok
prehodnocovať požiadavky na MTP nemocníc, dostupnosť v rámci jednotlivých medicínskych
odborov a nastavovať cestu pacientov.

o

Pripomienky k zákonu č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EM, OZ Nezávislosť)

Schválené zákony:
- Novela zákona 576/2004Z.z. by mala priniesť lepšiu dlhodobú a paliatívnu zdravotnú
starostlivosť .Uvidíme v praxi, či prinesie zlepšenie dostupnosti dlhodobej a paliatívnej
starostlivosti pri nedostatku personálu v zdravotníctve a pri nízkom záujme zdravotníkov
o prácu na paliatívnych a ODCH, v mobilných hospicoch. Nejde ani o komplexné prepojenie
zdravotnej a sociálnej starostlivosti (ML)
Viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/267/20220801
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-

Novela zákona 363/2011 Z.z
Viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/266/20220801

-

Prezidentka a viceprezidentka AOPP- EM sa zúčastnili výročnej konferencie SK+MED na tému
„Dobre manažovaný pacient - dopad na verejné financie". Diskusné panely boli zamerané na
potrebu rámcov pre cenovú reguláciu zdravotníckych pomôcok a na to, ako zefektívniť
finančné toky tak, aby sa náklady v systéme nepredražovali a pacienti mali garanciu
dostupných a kvalitných zdravotníckych pomôcok. V diskusnom panely zastupovala AOPP
viceprezidentka EM, za čo prezidentka poďakovala.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-konferencii-skmed-kdostupnosti-zdravotnickych-pomocok
účasť na podujatí Ligy zdravia o.z., členská organizácia AOPP, pôsobiacej v Trnave, 17.6. 2022
v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom a ďalšími organizáciami zorganizovali Deň
prevencie zdravia.
Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/podporujeme-den-prevenciezdravia
účasť na II Konferencii k DRG- organizátor MZ SR

ML:

-

-

Média:
- Lekárnik odpovede na otázky k novele 363 a prevzatie členstva v redakčnej rade časopisu za
AOPP (poverená viceprezidentka EM)
- STV 24- účasť v diskusnej relácii k psychiatrickej starostlivosti. (ML)
Viac na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19164/340908#2
- HN k liekom zadarmo (EM) Viac na: https://hnonline.sk/praktickehn/poradenstvo/96029818-penzisti-a-deti-nemaju-vzdy-lieky-zadarmo-expertka-vysvetlujedovody
- Pravda odpovede k dostupnosti FBLR pre pacientov (ML)
- HN- stanovisko k dlžníkom v rámci novely 581/2004 Z.z. (EM, ML)
- SME- vyjadrenie k benefitom zdravotných poisťovni (ML)
- Odpovede pre Zdravotnícky denník k novele 363 (EM) Viac na :
https://www.zdravotnickydenik.cz/.
- Denník Štandard odpovede v rámci novely 581/2004 Z.z.- spoplatňovanie podávanie
podnetov na ÚDZS(ML)
- Slovenský rozhlas – vydávanie potvrdení pred nástupom do táborov pre deti (ML)
- Plus 1 deň – zmeny v novele zákona 581/2004 Z.z.
- TS k novele zákona č. 581/2004 Z.z. ( LB, EM, ML)
Viac na: https://www.topky.sk/cl/10/2364583/Tvrda-kritika-Asociacie-na-ochranu-pravpacientov--Za-vsetko-moze-Lengvarskeho-novela--Diskriminacia--rezortvysvetluje?fbclid=IwAR1tMJ3hLKp9z53GPSTaVAaN_gkdktnVOtXYwJ5fFFO9khT-bTiyqRFp9Q#disqus_holder

EM:
-

v spolupráci s KK vypracovanie návrhu Smernice na voľbu nominácie zástupcov Asociácie na
ochranu práv pacientov SR do Kategorizačnej komisie a do Kategorizačnej rady pre lieky
vypracovala návrh zákona o vypracovala návrh zákona o financovaní pacientskych
organizácii- verzia I
pripravovala a participovala na pripomienkach k právnym predpisom v rámci MPK (viac bod
6) účasť na rozporových konaniach k pripomienkam
zúčastnila sa zasadnutia Komory MNO, Rady vlády MNO- pripravili sa pripomienky
k Akčnému plánu rozvoja občianskej spoločnosti. Participácia verejnosti je prejavom
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občianskej liberálnej demokracii, Generálna prokuratúra dala pripomienku k slovu
„liberálnej“. EM sa vyjadrila a odôvodnila pripomienku, že je to v súlade s ústavnou
demokraciou. Naša ústava je postavená na princípoch liberálnej demokracie.

KK:
-

vypracovala návrh zákona o financovaní pacientskych organizácii- verzia II
pripravovala a participovala na pripomienkach k právnym predpisom v rámci MPK (viac bod
6) účasť na rozporových konaniach k pripomienkam

MF:
- pripravuje personálnu maticu pre AOPP
- mapuje meniace sa potreby pacientskych organizácií a osobne s nimi komunikuje
- pripravuje prezentáciu, zameranú na potreby AOPP a pacientskych organizácii s dôrazom na
edukáciu.
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
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
- (vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),
- (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, testovanie, výnimky, očkovanie, kontraindikácia
očkovania, rúška, hranice)
- 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
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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 prerokovania zákona č. 363/2011 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
(KK)
rozhodnutie o preposlaní návrhov na pripomienkovanie k novele právnych predpisov
členom, príprava základných pripomienok a sumarizovanie pripomienok v rámci MPK ( ML,
EM, KK, 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
- 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
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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 15.6. 2022.
Zodpovedný: ML- pokračuje
Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje
Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022. Zasadnutie 14.6. 2022.
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) - MZ SR v súlade
so zákonom č.540/ 2021 Z.z.
- Komisia po MPK k vyhláške o kategorizácii nemocníc, ktoré skončilo v júli hlasovala
o pripomienkach vznesených v rámci MPK . Prišlo viac ako 700 pripomienok a bolo potrebné
sa k ním vyjadriť aj na základe vyjadrení odborných pracovných skupín a pripomienkujúcich
subjektov. O finálnej podobe vyhlášky bude rozhodovať MZ do 31.8. 2021.
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2022/357
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.
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
Zodpovedný : EM
-

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

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 na výber ocenených lekárov a sestier - Dominik Tomek – predseda. Členovia:
Veronika Ivančíková- za predsedníctvo AOPP, členské pacientske organizácie – Jarmila
Fajnorová, média- šéfredaktorka ZdN- Katarína Lovasová, odborná verejnosť- sestryZuzana Fabianová
• Príprava oceňovania „ Môj lekár“ a „Moja sestra“ ako aj „In MEMORIAM“. Požiadanie
o doručenie návrhov – členské pacientske organizácie, široká verejnosť. KG informovala
o počte doručených nominácii
• Kancelária AOPP v júni 2022 oslovila partnerov konferencie. KG informovala o počte
partnerov, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, požiadané o zaslanie vyjadrenia do 30.8.
• V rámci účastníkov v diskusných panelov potvrdili účasť 11 oslovení.
• Kancelária AOPP požiadala o záštitu ministra zdravotníctva a rektora SZÚ – minister a
rektor potvrdili prevzatie záštity
Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP

K bodu 9 – Rôzne
• Jesenné odborné podujatia
- 6. – 8.9.2022: 31. ekonomické fórum v Poľsku (Karpacz; https://www.forum-ekonomiczne.pl/en/) –
účasť EM,
- 8.9.2022: česká platforma PO v spolupráci s českým MZ pri príležitosti českého predsedníctva v
Rade Európy organizuje veľkú medzinárodnú konferenciu “Zapojování PO do
rozhodovacích procesov v zdravotnictví”. Účasť za AOPP MF
- 22. -23. 9. 2022: BEZPEČNOSŤ PACIENTA BEZPEČNOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA DOM
KULTÚRY, ČSL. ARMÁDY 2 650/1, TOPOĽČANY- aktívna účasť ML, EM
- 22.- 24.9. 2022: FESTIVAL KAZUISTÍK NIŽNÁ 2022, Oravské interaktívne fórum, Lekor- okrúhly stôl
- 27.9. 2022: Britská ambasáda – účasť na pracovnom stretnutí EM a EM
strana 9 z 11

- 29.9. 2022: konferencia ZDN k novele 581 / 2004 Z.z.- pozvanie na okrúhly stôl
- 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 .
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 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 Deň ženského zdravia – AOPP navrhuje pokračovať v projekte, spoločné stretnutie s partnermi
sa uskutoční v septembri
o EM poukázala, že požiadavky Dôvery na štúdiu fázy III, v rámci odsúhlasovania liekov na
výnimky nie je štandard a je proti pacientom, ktorí potrebujú personalizovanú liečbu, dôležité
tento rozpor prerokovať so zdravotnými poisťovňami,
o ML poukázala na potrebu riešenia sťažností na nižších úrovniach, zriadenie oddelení sťažností
poskytovateľov v nemocniciach. Pacienti sa boja sťažovať aj z dôvodu obáv o ďalšie ošetrenie,
treba diskutovať s asociáciami poskytovateľov štátnych aj neštátnych zariadení. Etika je právne
nevymožiteľná ale disciplinárne je možné napr. u zriaďovateľa postúpiť zníženie osobného
ohodnotenia, preradenie na inú funkciu a pod. Je ich viac týchto možností na postih a je
potrebné túto tému otvoriť. Je potrebné aj otvorenie efektívneho prešetrenia na mieste. Treba
otvoriť diskusiu aj o poistení zdravotných zariadení, ako to funguje v praxi.
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 ML navrhuje pravidelné online stretnutie s voľnou diskusiou s členmi AOPP o ich práci,
činnostiach a pod. AOPP im predstaví ciele a priority, aktivity. MF navrhuje častejšiu
komunikáciu s členmi, robila si sondu prieskumu medzi členmi.

Bod 11 - Návrhy na uznesenia
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 22.8.2022
A. Predsedníctvo schvaľuje:
A/1/5/2022 - Návrh programu zasadnutia
A/2/5/2022 - KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM)
A/3/5/2022 - Program zasadnutia predsedníctva
A/4/5/2022 - Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.6.2022
A/5/5/2022 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
predsedníctva
A/6/5/ 2022- Smernicu č. 02/2022/01 upravujúca spôsob nominovania zástupcov pacientov ako
členov poradných orgánov Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre účely
kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu
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a dietetických potravín Asociáciou na ochranu práv pacientov SR, o. z. a spôsob
a formu prezentovania objektivizovaných informácií zástupcom pacientov
v poradných orgánoch
A/7/5/ 2022 - nominácie zástupcov AOPP do Kategorizačnej komisie a do Kategorizačnej rady pre
lieky a Kategorizačnej komisie a do Kategorizačnej rady na zdravotnícke pomôcky,
ŠZM a dietetické potraviny ( novelizácia zákona 363/ 2011 Z.z.)
A/8/5/2022 - Realizáciu projektov AOPP, ktoré pokračujú r. 2022
A/9/5/2022 - nomináciu MUDr. Mgr. Eleny Marušákovej, MBA za člena Monitorovacej komisie MZ
SR pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky
2014-2030
A/10/5/2022- Účasť členov predsedníctva na pripravovaných konferenciách a vzdelávacích
podujatiach a s preplatenie nákladov, spojených s cestovným a ubytovaním
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/5/2022 - Kancelárii pokračovať v realizácii príprav 6. Celosl. pacientskej konferencie v stanovených
termínoch
B/2/5/2022 – kancelárii zorganizovať prvé online stretnutie s členmi 10.10. 2022 o 16.30

C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/5/2022 - stav hospodárenia AOPP od 13.6.2022 do 22.8.2022
C/2/5/2022 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
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
30. 9.2022. o 10:00 online formou.

Predsedajúca: Mária Lévyová
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 22.09.2022
Overil: Elena Marušáková Dňa: 22.09.2022
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