Zápisnica 2/2018
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 10.04.2018 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), Nina Kovačiková, Roman Krivanek
Pozvaní: Petra Balážová (PB), Lenka Stejskalová (LS), Helena Valčeková (HV), Peter Marčan (PM)
Ospravedlnená: Petra Balážová, 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 13.2.2018
5. Kontrola plnenia uznesení z VZ - 12.3.2018
6. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
7. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
8. Projekty AOOP – informácie o realizácii schválených projektov( zodpovední členovia
predsedníctva)
9. Príprava konferencie AOPP – 9.11- 10.11.2018
10. Rôzne
11. Návrhy na uznesenia
12. Schválenie uznesení
13. Záver
K bodu 1
Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP
je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte piati. Prizvaní boli Peter Marčan (PM)- ospravedlnený
a Lenka Stejskalová (LS) z Reputation N, Petra Balážová (PB)- ospravedlnená, Helena Valčeková (HV).
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.

K bodu 4
Splnené uznesenia:
A/4/1/2018 , B/1/1/2018 , B/5/1/2018, /6/1/2017, B/8/1/2018, B/9/1/2018, B/9/5/2017
B/13/5/2017

Uznesenia plnia sa priebežne :
B/15/5/2017, A/5/5/2017 , B/1/5/2017, B/2/5/2017, B/3/5/2017 , A/4/1/2018 A/5/1/2018
B/2/1/2018, B/3/1/2018, B/4/1/2018, B/7/1/2018, B/13/5/2017
Nesplnené, zrušené uznesenia, poverené novozvolené predsedníctvo:
Uznesenie B/6/5/2017, B/13/5/2017
K bodu 5:
• Valné zhromaždenie sa konalo v pondelok 12. marca 2018
• Zápisnica z VZ bude odoslaná členským organizáciám po podpise overovateľmi
a zapisovateľkou, Spolu so správou o činnosti
• VZ ukladá – predsedníctvu AOPP zorganizovať 2. národnú pacientsku konferenciu v novembri
2018

K bodu 6:
Kompletné vyúčtovanie, správa o hospodárení za r. 2017 boli predložené po účtovnej uzávierke spolu
so správou revíznej komisie na VZ 12.3.2018.
•
•
•
•
•
•
•
•

Daňové priznanie za AOPP bude podané 30.4.2018 - účtovné doklady sa nachádzajú
u účtovníčky. Na zasadnutí predsedníctva v júni 2018 budú predsedníctvu upresnené výdaje
od VZ, ktoré sa konalo 12.3.2018.
Odoslané platby – (Fit For Work, asistentka, nájmy, telefóny, poradňa, priestory poradňa BB,
VZ AOPP- 512 EUR, Účtovníctvo- 420 EUR, drobné nákupy, farba do tlačiarne, poštovné,
bankové poplatky, cestovné, Biosimilary 500 EUR,)
Stav na účte k 31.3.2018- 20 590, 28 EUR
Stav na účte 12.2.2018 - 22.749,12 EUR
Stav na účte k 28.2.2018 - 24 002,21 EUR
Projektový účet – Lieky s rozumom k 12.2.2018- 1240 EUR
Projektový účet- Lieky s rozumom k 28.2.2018- 17 824 EUR
Výdavky – 3 017,90 EUR ( realizácia, administrácia projektu, PR)
Projektový účet – Lieky s rozumom k 31.3.2018- 15 218, 50 EUR
Výdavky- 2605, 90 EUR (manažment projektu, administratívne výkony, PR)

Požiadala o súhlas s vyhotovením kreditnej karty, pretože poplatok pri každom výbere na drobné
nákupy, poštovné, zabezpečenie chodu kancelárie je vo výške 3 EUR
K bodu 7 :
ML
o Pracovné stretnutia s ochrankyňou ľudských práv – oboznámenie s poradenstvom
pacientom, činnosťou AOPP, diskusia o potrebe zriadenia úradu pacientskeho ombudsmana
o Pracovné stretnutie s prezidentkou APSS - hľadanie alternatív spolupráce v oblasti
poskytovania sociálnych služieb v ZSS, DD

o Účasť na vzdelávacom podujatí OZ Šanca pre pečeň v Turčianskych Tepliciach - prednáška na
tému „ŠDTP a ich prínos pre pacientov“
o Liga proti reumatizmu – NÚRCH - Piešťany – prednáška na tému „ činnosť a ciele AOPP“
o SKZT- pracovné stretnutie- rozvoj spolupráce v rámci dentálnej protetiky a používaných
materiálov
o MZ - komisia ŠDTP- potreba participácie pacientskych organizácií, po schválení hľadať
alternatívy publikovania - ŠDTP v rámci AOPP a ich implementácie do praxe, priameho
zapájania členských organizácii do spolupráce s odborníkmi
o

Média – Rozhovory: PLUS 7- lieková politika, RTVS - zdravotnícke pomôcky + prieskum, app
Day TV- zdravotnícke pomôcky + financovanie zdravotníctva

DT
o

Návrh štandardných postupov na predpisovanie a používanie biologicky podobných
liekov bol spracovaný k 13.2.2018 a v najbližšej dobe bude odoslaný oponentom - je
potrebné nájsť spoločné stanovisko odborníkov. Vzdelávanie pacientov v oblasti
biosimilarov je realizované v rámci projektov AOPP
o 22.3. Market Access seminár v spolupráci s AOPP – novinky v dostupnosti liekov
2018 – aktívna účasť Dominik Tomek a Mária Lévyová

MLa
o

Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“
▪ Dotazník na zdravotnícke pomôcky spolu s LS - do 19.3. 2018
Survey Monkey - počet respodentov do 10.4.2018
▪ prieskum ZP – do 10.4.2018 384 respondov + 70 dotazníkov poslaných
poštou, prieskum končí 19.4.
▪ komunikácia s SKMED – žiadosť o finančnú podporu – v štádiu rokovania
▪ Príprava mediálnych výstupov – v spolupráci s LS
o Dietetické potraviny- hromadná pripomienka merkaptonúria- podpora členskej
organizácie

K bodu 8.
•
•
•

PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP – LS poslať
PB
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov
o zacielené na marketing
Projekt „Lieky s rozumom“-

- koniec projektu – jún 2018, je záujem o pokračovanie, je potrebné vymyslieť nové témy,
priority, stratégie. Nové lieky, nové prístupy, biosimilary, inovatívne prístupy k liečbe
- LS- pripravujú dva mikroprojekty, ktoré predstavia na najbližšom predsedníctve

•

Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia
dlhodobej starostlivosti“.
o Na MZ SR došlo k personálnym zmenám - chýbajú zástupcovia v rámci participačných
procesov- situácia nezmenená
o Pracovná skupina spracovala aktualizáciu stratégie LTC - doručená MZ, MPSVaR
o Príprava dotazníka - otázky doručilo MZ, čakáme na MPSVaR - spokojnosť s LTC
starostlivosťou – distribuovaný členom a širokej verejnosti, medializácia- PM
o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV

•

Projekt „Biosimilary“ - aktuálna téma
o prieskum bol uzavretý k 18.12.2017
o Projektová manažérka Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – DT
o Štatistika, výstupy spracované- zameranie na edukáciu pacientov
Komora MVO
o Stretnutie sa nekonalo v stanovenom termíne na ÚV kvôli politickým zmenám
o zástupcovia AOPP v Komore: ML, v prípade potreby PB
o Kreovanie zástupcov cez ÚV SR pre rozvoj pre investície a informatizáciu spoločnosti
2020-2030, agenda zdravotníctva – menovací dekrét za AOPP – ML. agenda
zdravotníctva
2. národná pacientska konferencia
o organizačný výbor: ML, DT, PB, LS
o návrh nosnej témy: Včasná intervencia
o ďalšie diskutované témy: Biosimilary, Klinické skúšania, Racionálna farmakoterapia
o vedecký výbor: Glasa, Holomáň
o partneri: EUPATI, SZU, Pacientsky hlas
o PB pripravila oslovujúci list- po predsedníctve doručený členským organizáciám nominácie na ocenenia
o súčasť: Anketa – Môj lekár, moja sestrička
▪ štatút doručený členským organizáciám pred VZ – vzalo na vedomie
▪ Komisia: lekár – Glasa; sestra – Čunderlíková, člen predsedníctva AOPP,
generálny sponzor, mediálny sponzor
o predložené dve cenové ponuky hotelov
hotel Falkensteiner
- voľný termín – 23.11. a 24.11.2018
hotel Sorea
- voľný termín . 9. a 10. novembra 2018
- zlý prístup k hotelu

•

•

K bodu 10:

ML- informovala o pozvaní ako hosťa na 9. ročník konferencie Prague International Health Summit,
ktorá bude na tému Role nemocnic ve 21. století. Konferencia sa bude konať v dňoch 17. – 18. 5.
2018 v Prahe. Požiadala o úhradu dvojdňového ubytovania vo výške 93,50 EUR.
- predsedníctvu bola predložená žiadosť na prijatie nového člena AOPP – Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami v Slovenskej republike – Komárno
- k dotazníku, ktorý doručilo MZ- meranie spokojnosti pacientov v ZZ- predsedníctvo uviedlo, že víta
spoluprácu za predpokladu, že náklady spojené s tlačou dotazníkov, poštovným budú hradené zo
zdrojov MZ - neuvažujú nad touto alternatívou. Zber údajov má byť realizovaný prostredníctvom
tabletov.

K bodu 11:
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 10.04.2018
A - Predsedníctvo schvaľuje
A/6/2/2018 - Návrh programu zasadnutia.
A/7/2/2018 – Helenu Valčekovú (HV) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika
Tomeka. (DT)
A/8/2/2018 – Program zasadnutia predsedníctva
A/9/2/2018 – Program rokovania s ministerkou zdravotníctva
A/10/2/2018- dátum, miesto a náklady spojené s konaním II Celoslovenskej pacientskej konferencie23.11. a 24.11.2018, Bratislava, hotel Falkensteiner
A/11/2/2018 – nového člena AOPP - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Slovenskej
republike – Komárno
A/12/2/2018 – predsedníctvo schválilo ML účasť na 9. ročníku konferencie Prague International
Health Summit v Prahe a úhradu dvojdňového ubytovania vo výške 93,50 EUR
A/13/2/2018 – predsedníctvo schválilo zriadenie platobnej karty k účtu AOPP výhradne pre potreby
AOPP – úhrada poplatkov na chod kancelárie, drobných nákupov a platieb odsúhlasených
predsedníctvom
A/14/2/2018 – predsedníctvo schválilo monitoring médií ktorý bude v mailovej forme doručovaný
predsedníctvu a členom AOPP
B. Predsedníctvo ukladá
B/10/2/2018 – PB – osloviť členov a požiadať, aby sa zúčastnili na vzdelávacej aktivte “ Pacient a liek”
B/11/2/2018 - DT – vypracovať list pre VŠZP - biologická liečba pacientov, tender a dopady na
pacientov
B/12/2/2018 – DT – vypracovať projekt AOPP- vzdelávanie a príprava pacientských organizácii v
oblasti pozorovateľov v KK
B/13/2/2018 – PB - osloviť členské organizácie - posielať informácie o blízkych témach, aktvitách,
správach o činnosti, ktoré môžeme publikovať na webovej stránke AOPP
C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/5/2/20018 – stav hospodárenia AOPP a odklad daňového priznania AOPP na 30.4.2018
C/6/2/20018 – činnosť členov predsedníctva AOPP
C/7/2/2018 - Môj lekár, moja sestrička - štatút doručený členským organizáciám pred VZ

K bodu 12
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh
uznesení.
K bodu 13
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Ďalšie zasadnutie predsedníctva AOPP sa
bude konať 5.6.2018 o 10:30hod.

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

Helena Valčeková
10.4.2018
Dominik Tomek
Mária Lévyová

