Zápisnica 8/2020
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 11.11.2020 o 15:00
Miesto: konferenčný video hovor - skype
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Ľubica
Pilková (LP)
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa a overovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 8.10.2020
Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
Príprava VZ AOPP – 19.11.2020
Príprava 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie
Projekty AOPP – informácie o realizácii pripravovaných a schválených projektov
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 1
Pre šíriacu sa pandémiu Covid 19 a nariadenú karanténu sa predsedníctvo AOPP konalo cez
konferenčný video hovor. Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a
skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - 4 .
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Helena Valčeková (HV) a za overovateľa Dominik Tomek (DT).
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.
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K bodu 4
Splnené uznesenia:
A/5/6/2020 – A/7/6/2020
A/1/7/2020 - A/4/7/2020
B/1/7/2020

K bodu 5:
• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP
k 11.11.2020:
• Stav na účte AOPP k 11.11.2020 – 60 482,25 Eur.
( z toho 2% z dane k 30.09.2020-16 126,92 Eur. )
• Stav na účte Lieky s rozumom k 11.11.2020 – 341,60 Eur.
K bodu 6:
ML:
•

•
•
•

•
•
•

•

•
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Liga proti reumatizmu 30 výročie založenia občianskeho združenia v rámci odbornej časti
prednáška o Telemedicíne. Medzi ocenenými za podporu rozvoja LPRe ML, DT
Viac na: https://www.mojareuma.sk/2020/10/online-program-sdr-2020/
INEKO- okrúhly stôl prínos generickej liečby
Stretnutie signatárov Memoranda na dofinancovanie zdravotníctva v r. 2019
Stretnutie signatárov Memoranda na dofinancovanie zdravotníctva a návrh na vznik iniciatívy
Stop Hazardu so zdravím. Vysvetlenie a výzva boli doručené predsedníctvu a po schválení, aby
AOPP bola jedným zo signatárov členským organizáciám.
Viac na: https://www.stophazardusozdravim.sk/
Okrúhly stôl k potrebám zmien v liečbe onkologických pacientov
EPIS 2020- účasť na webinári
Prezidentská kancelária – online rokovanie s poradcami prezidentky k „Memorandu na
dofinancovania zdravotníctva“ a iniciatívy „Stop hazardu so zdravím“- na rokovaní na základe
výberu prezidentskej kancelárie účasť prezidentov- AOPP, ZAP, ANS, RZP. Po diskusii bol daný
návrh, že po ukončení celoplošného testovania a analýze poradcov k rozpočtu pre oblasť
zdravotníctva sa uskutoční ďalšie pracovné stretnutie.
NR SR Výbor pre zdravotníctvo- pracovné stretnutie so zástupcami iniciatívy „Stop hazardu so
zdravím“ za účasti členov výboru za - SaS, Za ľudí, Smer, analytikov a Úradu vlády ( hodnota za
peniaze) a za účelom hľadania legislatívnych návrhov pri potrebe navýšenia rozpočtu pre
zdravotníctva na úroveň 5% za poistencov štátu z priemernej mzdy spred dvoch rokov tak, aby
to zabezpečilo stabilizáciu v rezorte a zároveň prinieslo benefity pacientom, ktorí sú platcami
daní a odvodov. Výsledkom boli legislatívne návrhy, ktoré nezískali koaličnú podporu.
Ministerstvo financii- rokovanie k rozpočtu pre zdravotníctvo so štátnym tajomníkom za účasti
prezidentky AOPP, ZAP, zástupcu ANS, prezidenta ASL a SKZL, kde sme sa dozvedeli, že MF
nemieni zmeniť návrh na financovanie zdravotníctva, vrátiť sa k systému predošlého
financovania zdravotníctva na základe odvodov za poistencov štátu, že prioritné je pre MF
navýšiť imanie štátnej zdravotnej poisťovne a v budúcnosti ešte väčším podielom, súkromné
subjekty pôsobiace v zdravotníctve sa budú musieť popasovať s výpadkom zdrojov v systéme
na základe predošlých úspor a inou formou

•

Príprava a manažment 4 Celoslovenskej pacientskej konferencie na tému „bezpečnosť
pacienta“ počas pandemickej situácie a zmenených podmienok v rámci organizačného
zabezpečenia v online prostredí, príprava a koordinácia mediálnych výstupov, zabezpečenia
partnerskej spolupráce(bod 8)

Média:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

TA3 -Téma dňa účasť na diskusii, spolu s prezidentom ANS k problémom s ktorými sa
stretávajú pacienti počas pandémie a nemocniční poskytovatelia pri náraste počtu
infikovaných pacientov a personálu COVID 19
HN- obmedzenie zdravotnej starostlivosti v rámci pandémie a problémy s ktorými zápasia
pacienti
ÚJ SZÓ- zdravotné poistenie v SR a systém prerozdeľovania poistného
Navýšenie imania VšZP
Stop hazardu so zdravím- tlačová konferencia za účasti partnerov, priblíženie potreby
férového financovania zdravotníctva z pohľadu pacientov a potreby navýšenia finančných
zdrojov v súlade s PVV
https://aopp.sk/clanok/iniciativu-stop-hazardu-so-zdravim-uz-podporilo-viac-ako-45-tisicudi-vlada-vsak-na-poziadavky-stale-nereflektovala
Stop dekubitom- príprava tlačovej správy a účasť na tlačovej konferencii v spolupráci s PhDr.
Beáta Grešš Halász, PhD., členka výboru EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
https://aopp.sk/clanok/dekubity-predstavuju-zavazny-problem-ktory-ma-riesenie
TV Markíza-Teleráno- účasť spolu s prezidentom ANS v diskusii k podfinancovaniu
slovenského zdravotníctva a potrebe zmien vo financovaní za účelom jeho stabilizácie
HN- COVID pozitívni zdravotníci a výkon povolania v prípade asymtomatických príznakov
TS Stop hazradu so zdravím:
https://aopp.sk/clanok/iniciativu-stop-hazardu-so-zdravim-uz-podporilo-viac-ako-45-tisicudi-vlada-vsak-na-poziadavky-stale-nereflektovala
Tlačová správa – Viac lekárskych výkonov neznamená, že pacient má lepšiu starostlivosť.
https://aopp.sk/clanok/viac-lekarskych-ukonov-neznamena-ze-pacient-je-lieceny-lepsie

DT:
•
•
•
•
•
•
•
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03.10.2020 účasť v mene AOPP na mimoriadnom valnom zhromaždení European Patients
Forum – agenda okrem iného aj k rozdeľovaniu pomoci EU členským štátom v oblasti
zdravotníctva
05.10.2020 – účasť na porade pracovnej skupiny AIFOP pre vakcináciu, riešenie otázok
pacientskych priorít a možnosti spolupráce s AOPP vrátane reprezentácie v Bruseli
09.10.2020 – rokovanie na MZ SR vo veciach liekovej politiky
19.10.2020 – Bratislavské onkologické dni – prednáška spolu s OZ Amazonky
20.10.2020 – tlačová konferencia SZSM a príspevok s témou prečo neliečime keď máme čím
21.10.2020 – telekonferencia s AIFP ohľadne výsledkov Pacientskej akadémie AOPP a SZU
07.11.2020 – rokovanie s hlavným odborníkom MZ SR pre alergológiu vo eci dosutpnosti liečby
pre pacientov

K bodu 7:
• na základe schválenia predsedníctva AOPP sa bude Valné zhromaždenie konať dňa 19.11.2020
online formou z priestorov DesignerFactory.
• Program VZ AOPP schválili členovia predsedníctva AOPP
• na programe Valného zhromaždenia bude doplňujúca voľba člena do radov predsedníctva
AOPP a druhého viceprezidenta AOPP
• kandidátky do predsedníctva AOPP:
o
MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA (Liga proti reumatizmu na Slovensku)
o
Bc. Veronika Ivančíková (Slovak Crohn Club)

K bodu 8:
•
•
•
•

•

•
•
•

verejnosť má možnosť hlasovať o Cenu verejnosti pre „Naj lekára a „Naj sestru“ spomedzi
odbornou porotou vybraných lekárov a sestier do 15.11.2020 na web stránke aopp:
https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra
toho roku odovzdávame cenu In Memoriam
program konferencie je dokončený a rozposlaný mailom členom asociácie, partnerom
a pozvaným účastníkom konferencie
kancelária AOPP aj napriek sťaženým podmienkam (koronakríza, dovolenkové obdobie...)
bude vyvíjať maximálne úsilie v rámci organizačného a odborného zabezpečovania tak, aby
konferencia bola prínosná pre pacientov, partnerov a mala dôstojný priebeh, obdobne ako po
iné roky.
Vzhľadom na zmenu situácie, spôsobenej nárastom ochorení COVID-19 konferenciu
pripravujeme v online režime, ktorý je zároveň garanciou toho, že prednášky významných
speakerov budú dostupné väčšiemu počtu pacientov a záujemcom a aktuálne témy
v oblastiach bezpečnosti pacientov.
ocenenia „Môj lekár“/ „Moja sestra“ budeme odovzdávať symbolicky vzhľadom na
pandemickú situáciu a plakety im doručíme prostredníctvom pošty/ kuriérskej spoločnosti
poďakovať sa budú môcť svojim pacientom, ktorí ich navrhli prostredníctvom video nahrávok,
ktoré pustíme počas odovzdávania ocenení na konferencii – zabezpečí HV
konferencia AOPP sa bude konať online z priestorov DesignFactory, Bottova 2, Bratislava

K bodu 9
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•

Iniciatíva Stop hazardu so zdravím
o spustenie v novembri 2020
o cieľom je dosiahnuť to, aby vláda SR zabezpečila dostatok zdrojov pre zdravotníctvo
o signatári požadujú nastavenie dostatočného a férového financovania zdravotníctva
prostredníctvom navýšenia platby štátu za svojich poistencov na úroveň 5%
z vymeriavacieho základu spred dvoch rokov
o na stránke www.stophazardusozdravím.sk sa uchádzajú o podporu verejnosti
prostredníctvom kampane, ktorou poukazujú na vážnosť situácie. Hlasy verejnosti budú
zbierať do 23.11.2020

•

Pracovné stretnutie v auguste 2020 so štátnou tajomníčkou MZ – p. Ježikovou, generálny
riaditeľom Sekcia farmácie a liekovej politiky- p Mrvom, riaditeľom Odboru agentúry HTA -p.
Staňákom

Na základe diskusie boli dané návrhy pani štátnou tajomníčkou:
1) pravidelné mesačné stretnutia na pôde MZ SR- termíny a program budú vopred dané v
dostatočnom časovom predstihu na základe aktuálnych výziev a potrieb propacientských
riešení, ktoré vyplývajú z PVV. Na pracovných stretnutiach budú prediskutované legislatívne
návrhy, formy vzájomnej spolupráce a podpory.
Z: štátna tajomníčka dorieši návrh s druhým štátnym tajomníkom a Sekciou zdravia
2) bola otvorená téma doplatkov za zdravotnícke pomôcky- Slovenská komora ortopedických
technikov (SKOrT), ktorá avizovala niekoľkonásobné zvýšenie doplatkov za zdr. pomôcky.
Rokovania na pôde ZP prebiehajú- informácie o záveroch budú doručené AOPP a následne
členským organizáciám.
Z: štátna tajomníčka doručí závery z rokovaní s VšZP
- bola otvorená téma navýšenia doplatkov prúžkov na meranie glykémii u diabetikov( je
potrebné vziať do úvahy typy glukomerov a ich napojenia na inzulinové pumpy- pacienti to
nemôžu ovplyvniť, diabetici majú informácie, že od 1.10.2020 dôjde k navýšeniu doplatkov u
najviac používaných typov prúžkov na meranie glykémie ),rovnako aj nároku diabetikov na
meranie glykémii senzormi( rokovania s petičným výborom pokračujú- o výsledkoch bude
AOPP informované)
Z: generálny riaditeľ Sekcia farmácie a liekovej politiky doručí závery
3) v rámci rozvoja spolupráce pán GR HTA súhlasí s doručením písomnej informácie o založení
HTA a ich cieľoch, víziách, prospešnosti pre pacientov. Informácia bude zverejnená na
stránkach AOPP a doručená členským organizáciám kvôli pochopeniu činnosti HTA a rozvoju
spolupráce s členskými pacientskými organizáciami.
4) konkrétne návrhy na zmeny v zákone 363/2011 Z.z. a vykonávacie predpisy napr. v oblasti
schvaľovania liekov na výnimky budú prediskutované na ďalších spoločných pracovných
stretnutiach.
Z: štátna tajomníčka- stretnutie by sa malo konať v septembri 2020
Stretnutia sa do 11.11.2020 neuskutočnili
•
•
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Pandemický plán bol zverejnený na: file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-planpre-pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf
Aktuálne materiály- uznesenia vlády, vyhlášky počas pandémie COVID 19 sú aktuálne
dopĺňané a dostupné na: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijateopatrenia

•

•

Projekt „Lieky s rozumom“
o rokovania s partnermi budú pokračovať - rozvoj spolupráce na projekte so SLeK,
odbornými spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa rozhodne v druhom
polroku 2020 – je to závislé od toho, či dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov
projektu, ktorý má v rámci portálu dobrú sledovanosť verejnosťou aj v rámci médií:
https://www.liekysrozumom.sk/
o Projekt bol podporený MZ SR, pokračuje jeho realizácia v súlade s návrhom
schváleným MZ SR a pripravujú sa nové témy v rámci spolupráce s odborníkmi a
partnermi projektu v súlade s harmonogramom projektu. Viac informácii aj na:
https://www.facebook.com/aoppsr
Poradenstvo
o počet žiadosti o poradenstvo stúpol aj v rámci koronakrízy, kvôli zníženiu dostupnosti
zdravotnej starostlivosti, zmenám v oblasti legislatívy, orientovanej na zdravotnú
a sociálnu oblasť
o návrh – začiatkom roka 2020 pripraviť v spolupráci s právnymi zástupcami AOPP
sprievodcami právami pacientov a následne dať do tlače. Úloha preložená - je
potrebné počkať na úpravy v zákonoch vládou k čomu dôjde po ukončení koronakrízy
o poradňa AOPP je stále v núdzovom režime a osobné konzultácie nie sú možné, iba
telefonické a mailové
o spolupráca v rámci prípravy stanovísk pre média prezentácii na vzdelávacie
podujatia, pripomienkovania právnych predpisov, aktualizácia právnych predpisov
a usmernení na stránke AOPP
Projekt AOPP - EPF „EUPATI“ a vzdelávanie AOPP-SZU „Pacient a liek“ - pokračovanie
vzdelávania pre pacientov
o Projekt pokračuje s druhou skupinou vo virtuálnej forme- DT

•

Legislatívna komisia a legislatíva- Zasadnutie z posledného online rokovania zo dňa
11.11.2020 - na zasadnutí boli prediskutované návrhy v rámci dočasných riešení v oblasti
liekovej politiky a revízie úhrad, možné pripravované legislatívne návrhy a tie, ktoré by boli
prínosné pre pacientov a zlepšili by dostupnosť liekov a liečby.

•

Vzdelávací kurz pre pacientov v oblasti legislatívy, ekonomiky a liečby pokračuje aj
v druhom polroku online formou – odborný garant DT

•

Uskutočnilo sa diskusné on line stretnutie absolventiek Akadémie pacienta AOPP pod
vedením odborného garanta Dr. Tomeka s členmi pacientskej pracovnej skupiny AIFP.

K bodu 10:
•
•

•
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Revízia účtovníctva za rok 2019 pre pandemickú situáciu nebude vykonaná, nakoľko členky
revíznej komisie sú pacienti a predsedníctvo AOPP ich nechce vystavovať riziku nákazy
Členovia predsedníctva sa zamerajú aj počas pandemického obdobia na rozvoj aktivít, ktoré
budú prospešné pre napĺňanie cieľov AOPP v oblastiach- poradenskej, edukačnej,
legislatívnej a podpornej tak, aby sa minimalizovali dopady pandémie na pacientov s inými
diagnózami, ako COVID 19.
Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave

K bodu 11:
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 11.11.2020
A. Predsedníctvo schvaľuje
A/1/8/2020 - Návrh programu zasadnutia
A/2/8/2020 – HV za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT)
A/3/8/2020 – Program zasadnutia predsedníctva
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/8/2020 – HV - zabezpečiť video vizitky kandidátov do predsedníctva AOPP
B/2/8/2020 – HV – poslať členom AOPP, delegátom link na prihlásenie sa na Valné zhromaždenie
B/3/8/2020 – HV – pripraviť po konferencii poďakovanie pre prednášajúcich, pre ocenených v kategórii
„Môj lekár“ „Moja sestra“, pre partnerov za pomoc pri zabezpečení konferencie
B/4/8/2020 – HV – zabezpečiť video vizitky ocenených lekárov a sestier
C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/7/2020 – stav hospodárenia AOPP od 08.10.2020 do 11.11.2020
C/2/7/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP
C/3/7/2020 – realizáciu projektov
C/4/8/2020 – presun termínu vykonania revíznej kontroly účtovníctva za rok 2019 na rok 2021 kvôli
pandemickej situácii. Návrh bude predložený na schválenie delegátom Valného zhromaždenia , ktoré
sa bude konať 19.11.2020.
K bodu 13:
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh
uznesení.
K bodu 14:
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva
AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP.

Predsedajúca:
Zapísala:
Dňa:
Overil:
Dňa:
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Mária Lévyová
Helena Valčeková
11.11.2020
Dominik Tomek
11.11.2020

