Zápisnica 4/2018
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 5.6.2018 o 10:30 hod.
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT); Marica Laščeková (MLa),
Pozvaní: Petra Balážová (PB), Lenka Stejskalová (LS), Helena Valčeková (HV), Peter Marčan (PM)
Ospravedlnení: Nina Kovačiková, Roman Krivánek, čestná prezidentka Eva Madajová (EM)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 10.4.2018
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
7. Projekty AOOP – informácie o realizácii schválených projektov( zodpovední členovia
predsedníctva)
8. Príprava konferencie AOPP – 23.11. - 24.11.2018
9. Rôzne
10. Návrhy na uznesenia
11. Schválenie uznesení
12. Záver
K bodu 1
Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je
uznášania schopné, keďže sa zišlo v počte traja. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) a Lenka Stejskalová
(LS) z Reputation N, Petra Balážová (PB), Helena Valčeková (HV).
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Petra Balážová (PB) 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.
K bodu 4
Splnené uznesenia:
A/6/2/2018 – A/14/2/2018
B/10/2/2018, B/11/2/2018
Uznesenia plnia sa priebežne:
B/12/2/2018, B/13/2/2018

K bodu 5:
 ML predložila správu o hospodárení Predsedníctvu
o Stav na účte k 31.5.2018 – 19 604,64 EUR
o Stav na účte Lieky s rozumom k 31.5.2018 – 9006,70 EUR

K bodu 6:
ML














pozvanie zástupcov Pacientskej rady z MZ ČR na 2. národnú pacientsku konferenciu AOPP
účasť na konferencii MZ SR- ŠDTP z pohľadu pacientov
koncepcia pozície zástupcu pacientov predložená MZ SR
rádio Lumen- diskusná relácia – práva pacientov
účasť na seminári Cesta k lieku – viedla K. Fedorová
účasť na pacientskej konferencii k dostupnosti onkologickej liečby
účasť v sociálnom výbore NR SR- návrhy k zákonu 447/ 2008 Z.z.- kompenzácie, pozvaní
zástupcovia organizácii združujúcich ŤZP, komisárka pre ŤZP, poslanci výboru- časť návrho
v akceptovaná v novele zákona
účasť na konferenciách a podujatiach členov- myelomovej spoločnosti, 25 výročie Slovak
Crohn Clubu, prednáškové popoludnie Piešťany“ Moja reuma“
účasť na konferencii v Prahe- Rola nemocníc – pohľad na nové úlohy poskytovateľov v ČR, SR
a zahraničí
rokovanie VšZP s riaditeľkou odboru liekovej politiky- dostupnosť liekov na výnimky, rozvoj
ďalšej spolupráce
rokovanie s partnermi projektu „Lieky s rozumom“ kvôli jeho pokračovaniu
mediálne stanoviská k aktuálnym témam- práva pacientov a oznamy v rozpore s nimi,
dostupnosť liekov, etika zdr. pracovníkov,
vedenie pacientskej poradne- zanedbanie zdravotnej starostlivosti, dostupnosť liekov na
výnimky, chýbajúce adrenalinové perá, vyberanie poplatkov, dlhodobá starostlivosť

DT






MLa


Konzultácia s EPF ohľadom podpory reprezentácie pacientov na MZ SR – EPF pošle list
Účasť na pacientskej konferencii k dostupnosti onkologickej liečby
Stretnutie so zástupcami pacientov MZ ČR plánované počas európskeho stretnutie platformy
roztrúsenej sklerózy
Aktívne vystúpenie počas európskeho stretnutie platformy roztrúsenej sklerózy
Plánované vzdelávanie pacientov v oblasti rozdeľovania zdrojov v zdravotníctve
o Žiadosť o grant cez AIFP
o 4x2 dni (spolu 52 hodín F2F stretnutí a 8 hodín príprava na semináre)
o duševné vlastníctvo DT – koncept, zámer, stratégia, program a výstupy
o realizácia vyhradené OZ Pacientsky hlas, zaradené do vzdelávacieho programu AOPP

Výsledky prieskumu „Pacient a zdravotnícke pomôcky“ – propagovaný aj v médiách
o komunikácia s SK Med-om

o

MLs príprava prezentácie o výsledkoch prieskumu

K bodu 7:










•

PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP
o ponuka pomoci v oblasti fundraisingu pre členské organizácie AOPP s konkrétnym
návrhom od člena AOPP
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov.
o PB a DT referovali o stretnutí Národnej platfromy EUPATI SK
o plánovaný grant AIFP na EUPATI SK
o tvorba nových propagačných materiálov
o komunikácia s pacientskymi organizáciami
o príprava seminárov
Projekt „Lieky s rozumom“
o Komunikácia s partnermi (zdravotné poisťovne, Dr. Max), predložený aj MZ SR – čaká
sa na vyjadrenie
o zmeny – zvýšiť kvalitatívne ukazovatele webu; zameranie na jednotlivé diagnózy;
zvýšiť bezpečnosť užívania liekov; reprezentatívny prieskum ohľadom spotreby liekov
v spolupráci s partnermi
o diskusia ohľadne dodržania pomeru financovania projektu so zohľadnením
zodpiovedností a réžie AOPP
Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia
dlhodobej starostlivosti“.
dotazník od 10.5-10.6.2018- 565 respondentov,
vyhodnotený bude začiatkom júla 2018
rádio Regina Vademecum – diskusná relácia k dlhodobej starostlivosti
o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV
Komora MVO
o Návrh: zástupcovia AOPP v Komore MVO: ML, v prípade pracovnej zaneprázdnenosti
ML náhradníčkou PB z dôvodu potreby harmonizovať aktivity a činnosti AOPP, účasť
ML na prácach na ďalších projektoch
o Ukončenie zastupovania JUDr. Evou Madajovou s vyjadrením poďakovania
predsedníctva AOPP čestnej prezidentke za je dlhoročné služby v rade MVO

K bodu 8:
 porota - návrh: predseda – prof. Jozef Glasa (EUPATI SK, Pacient a Liek SZU, Lieky
s rozumom); Anna Čunderlíková – zdravotná sestra; Nina Kovačiková – členka predsedníctva;
Eva Siracká – prezidentka LPR
 organizačný výbor: ML, DT, PB, LS
 kvôli návrhom do kategórie „Môj lekár“- opakovane osloviť členské organizácie
 DT – návrh v kategórii môj lekár pre MUDr. Brežného SZSM, osloviť SZSM
 ML - odsúhlasenie návrhu pre PhDr. Zuzanu Fabiánovú do kategórie „Moja sestra“
 ML – predsedníctvo navrhne lekára aj setru na základe odporúčania Svet zdravia
 ML – kontaktovať Plamienok, Šuvadu, transplantovaných





ML – stretnutia s partnermi a sponzormi
MLa – osloviť spoločnosti so zdravotníckymi pomôckami
Program – poobede – seminár „Pacient a liek“

K bodu 9:




Nastavenie vnútorných procesov AOPP – zodpovedná ML
Možnosť spustenia nových projektov – zodpovedný PM
PB - osloviť členské organizácie - posielať informácie o blízkych témach, aktvitách, správach
o činnosti, ktoré môžeme publikovať na webovej stránke AOPP; o zdieľanie loga AOPP

K bodu 10:
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 5.6.2018
A - Predsedníctvo schvaľuje
A/1/4/2018 - Návrh programu zasadnutia.
A/2/4/2018 – Petru Balážovú (PB) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka.
(DT)
A/3/4/2018 – Program zasadnutia predsedníctva
A/4/4/2018 – zmenu zástupcov v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
A/5/4/2018 – nomináciu AOPP za PhDr. Zuzanu Fabiánoveú do kategórie „Moja sestra“
A/6/4/2018 – nomináciu AOPP na základe odporúčania Svet zdravia do oboch kategórií
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/4/2018 – PM, LS – osloviť členov s možnosťou o konzultáciu v oblasti fundraisingu
B/2/4/2018 - ML – požiadať členov o doručenie návrhov na nomináciu do oboch kategórií
B/3/4/2018 – všetkých členov predsedníctva o vyhľadanie sponzorov na 2. národnú pacientsku
konferenciu
B/4/4/2018 – ML – nastavenie vnútorných procesov AOPP
B/5/4/2018 – všetkým zúčastneným predkladať návrhy na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoj
činnosti AOPP
B/6/4/2018 - PB - osloviť členské organizácie - posielať informácie o blízkych témach, aktvitách,
správach o činnosti, ktoré môžeme publikovať na webovej stránke AOPP; o zdieľanie loga AOPP
C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/4/20018 – stav hospodárenia AOPP
C/2/4/20018 – činnosť členov predsedníctva AOPP
K bodu 11
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 3, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh
uznesení.
K bodu 12
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva
AOPP bude doručený členom a hosťom prezidentkou AOPP.

Zapísala:
Dňa:
Overil:
Dňa:
Predsedajúca:
Dňa:

Petra Balážová
5.6.2018
Dominik Tomek
Mária Lévyová

