Správa o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia od 12.3.2018- 31.5.2019

Uznesenia z Valného zhromaždenia AOPP zo dňa 12.3.2018

B – VZ AOPP ukladá:
B/1/1/2018 – predsedníctvu AOPP zorganizovať 2. národnú pacientsku konferenciu v novembri 2018
Uznesenie splnené.
C – VZ AOPP berie na vedomie:
C/1/1/2018 – Štatút „Môj lekár“, „Moja sestra“
Zmeny v predsedníctve AOPP
VZ AOPP na základe volieb predsedníctva zo dňa 12.3.2018, berie na vedomie kooptovanie do
predsedníctva Ľubice Pilkovej po odstúpení Niny Kováčikovej, a to odo dňa 4.9.2018.
Predsedníctvo AOPP vyhlásilo doplňujúce voľby, kvôli úmrtiu člena Romana Krivanka. Voľby sa budú
konať na VZ 31.5.2019. V súlade so stanovami a vnútornými predpismi AOPP boli oslovené všetky
členské, pacientske organizácie, aby doručili návrhy kandidátov na výkon funkcie člena predsedníctva
AOPP, a to počas volebného obdobia od r. 2019 do r. 2022
VZ AOPP voľby revíznej komisie
Revízna komisia (RK) AOPP si za svoju predsedkyňu zvolila Jarmilu Fajnorovú, členky (RK) Alžbeta
Lukovičová, Terézia Hurbaničová, Revízna komisia si plnila svoje úlohy v súlade so stanovami
a vnútornými predpismi( viac v správe RK na VZ 31.5.2019 )

Zasadnutia predsedníctva AOPP sa konali v pravidelných intervaloch v súlade so stanovami AOPP
13.2.2018, 10.4.2018, 5.6.2018, 4.9.2018, 23.10.2018, 6.12.2018, 12.2.2019, 3.4.2019.
Medzi zasadnutiami sa v prípade potreby konali telekonferencie, hlasovanie per rollam
prostredníctvom e - mailov .
Realizované projekty v r. 2018
Poradňa AOPP- BL, BB( ukončenie činnosti v BB)
o zodpovedný – Fövényes, Lévyová
o zmeny v poradenskej činnosti od 15.4.2019, poskytovanie poradenstva JUDr. Radomila
Strejčková , v prípade potreby bezplatná prvá konzultácia s advokátom.
Viac na: https://aopp.sk/pacientska-poradna
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“
o zodpovedný – Tomek, Balážová - pokračuje
Projekt „Lieky s rozumom"
o zodpovedný – Lévyová, Marčan - pokračovanie do júla 2019
Viac na: https://www.liekysrozumom.sk/

Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej
starostlivosti“
o zodpovedný – Lévyová, Valčeková - do augusta 2019
o Semináre k stratégii LTC – BB, BA, KE,
Viac na : https://aopp.sk/clanok/strategia-dlhodobej-starostlivosti-co-odznelo-naseminaroch
o záverečná konferencia sa bude konať v Bratislave 4.6.2019 ( zástupcovia členských
organizácii AOPP budú pozvaní)
o V auguste 2019 dokončenie Stratégie LTC - publikovanie
Projekt „Biosimilary“
o zodpovedný – Tomek, Balážová
o zapojené členské organizácie AOPP
„Legislatívna komisia“
o zodpovedný: Lévyová, predsedníctvo AOPP
o projekt spustený v júni 2018- pokračuje v r.2019
o štatút Legislatívnej komisie- predseda Lévyová, podpredseda advokát Šula, členovia –
predsedníctvo AOPP, hostia prizývaní podľa potrieb
o pravidelné zasadnutia – legislatívne návrhy, aktuálne zmeny v právnych predpisoch, návrhy
pacientskych organizácii na zmeny v legislatíve

Nové projekty v r. 2018







Projekt „ Pacient a zdravotnícke pomôcky“- SKMED
o zodpovedný: Laščeková- prieskum
Viac na: https://aopp.sk/clanok/vyhodnotenie-dotazniku-pacient-zdravotnicke-pomocky
Komisia „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“
o zodpovedný: Lévyová
o zastúpenie za AOPP v komisii
Viac na: https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-v-zdravotnictve/
Projekt „AOOP pozorovateľ v kategorizačných komisiách – MZ“
o Zodpovedný – Tomek – bude súvisieť aj s budovaním kapacít zamerané na prípravu
zástupcov do komisií. Vedenie projektu – DT( ML, DT- účasť ako pozorovatelia v dvoch KK
Projekt „Podpora strešných pacientskych organizácii“ - ÚSVRO
o zodpovedný: Lévyová- sektorová rada pre zdravotníctvo zriadená ÚSV ROS
o príprava dotazníka – garant p. Mňahomčak- ÚSV ROS
Projekt „Klinické skúšanie liekov“ – ŠÚKL
o Zodpovedný – DT, ML
Viac na : http://www.aifp.sk/sk/klinicke-skusanie-liekov-online-poradna-klinickehoskusania-liekov/

Jednotlivé projekty a ich realizácia budú odprezentované na Valnom zhromaždení AOPP dňa 31.
mája 2019
Poradenská činnosť
V rámci AOPP poradni za rok 2018 bolo pacientom poskytované poradenstvo telefonicky, mailom a
osobne v priestoroch AOPP na Prešovskej 39.
Okrem poradne propagovanie poradenskej činnosti AOPP v kluboch dôchodcov v rámci Bratislavy,
ako aj na iných podujatiach – Konferencia v Lipt. Jáne- SMyS, zasadnutie Crohn klubu, stretnutie s

poškodenými pacientami, 10 výročie OZ Šanca pre pečeň, Seminár pacientov s pľúcnou hypertenziou,
média
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470 prijatých podnetov

Podnety sa týkali hlavne:
usmerňovanie pri podávaní sťažnosti priamo u
poskytovateľa ZS, zriaďovateľa
nespokojnosť s podanou liečbou, zanedbanie
zdravotnej starostlivosti
neoprávnené poplatky u lekára - objednávanie, za
vyšetrenia
neetické správanie sa zdravotníckeho personálu
informácie – postup pri zabezpečovaní sociálnej
služby, sociálneho zabezpečenia, ošetrovateľskej
starostlivosti, voľných kapacít v ZSS
dlhé čakacie doby na odborné vyšetrenie, či
operáciu
námietky voči posudku zo SP
neodsúhlasená liečba na výnimky zdravotnými
poisťovňami
nedostatok odborných lekárov v menších mestách zhoršenie dostupnosti ZS
nedostatočná ošetrovateľská starostlivosť LDCH,
ZSS
obmedzenie výberu poskytovateľa
návštevy lekára u imobilných ľudí v domácnosti
nezaradené lieky do kategorizačného zoznamu a
plná úhrada liekov pacientom
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Ostatné – 2%:
- nárast doplatku za lieky
- neodsúhlasenie rehabilitačného pobytu (Kováčová)
- pomoc pri písaní odvolania ÚDZS
- postupy pri posudzovaní svojprávnosti
- porušenie ochrany osobných údajov
- neodsúhlasené zdravotnícke pomôcky zdravotnými poisťovňami
- nespokojnosť s materiálnym a technickým vybavením ZZ
- problém s prístupom k zdravotnej dokumentácii pri zmene lekára
- postup pri zmene ambulantného lekára – všeobecný lekár, špecialista
- postup pri výbere poskytovateľa, urýchlenie dg. – CT, MR
- vybavovanie TZP
- nespokojnosť s cenami a ošetrením u zubných lekárov
- nespokojnosť s prevozom pacientov, dlhé čakanie na sanitku, neposkytnutie odvozu po
ošetrení
- vyberanie poplatkov na urgentných príjmoch pri úrazoch, akútnych stavoch
- možnosť operácie v zahraničí, poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti v zahraničí
- pacienti v hmotnej núdzi
- nedoplatky v ZP, poskytnutie len základnej lekárskej starostlivosti
Legislatívna komisia


Novela zákona č. 576/2004 Z.z. ( urgentné príjmy, doplnkové amb. hodiny)



NR SR - účasť na výbore pre zdravotníctvo



NCZI - pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom – NCZI- e-zdravotníctvo dopad na
pacientov
o

https://aopp.sk/clanok/aopp-diskutovalo-o-problemoch-ezdravie-s-riaditeom-nczi



Zákon č. 362/2011 Z.z.



Zákon č. 363/2011 Z.z.



Stratifikácia nemocničných lôžok- účasť na zasadnutí prac. skupiny (DT) pripomienkové
konanie



Manažment pacienta v ambulantnej starostlivosti – potreba jasných kritérií pre ambulantnú
starostlivosť



Zákon o dlhodobej starostlivosti- po analýze kompetentných ministerstiev navrhnuté zmeny
v zákone č. 578/2004 Z.z. a v zákone č. 448/2008 Z.z.
o

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR - ich zástupcovia intenzívne pracujú v rámci
participácie verejnosti pri tvorbe verejných politík na projekte „Stratégia dlhodobej
starostlivosti“ pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti.

o

https://aopp.sk/clanok/dlhodoba-starostlivost-je-u-nas-stale-na-okraji-zaujmuchyba-jej-ucelene-riesenie

o

https://aopp.sk/clanok/priplatky-nespokojnost-s-personalom-aj-nedostatok-kapacitv-zariadeniach-aj-odhalil-prieskum-o-dlhodobej-starostlivosti

o

Kvôli potrebe samostatného zákona o dlhodobej starostlivosti zaslaný list predsedovi
Vlády SR. Následne pracovné stretnutie na ÚV SR.

Viac na: https://aopp.sk/clanok/vlada-mala-tlacit-na-urychlene-prijatie-zakona-o-dlhodobejstarostlivosti


Pripomienky k zákonu č. 578/2004 Z.z. - pripomienky spracované doručené členom
predsedníctva AOPP - zmeny v meraní kvality, bezpečnosti pacientov.
Presadzovanie zmien pri podávaní sťažnosti u poskytovateľa ( odpoveď, vyhodnotenie,
odstránenie nedostatkov, zber dát ) aj pri prešetrovaní podnetom ÚDZS ( vydávanie protokolu
zo šetrenia sťažovateľom), manažment pacienta( odosielanie na vyšetrenia, skracovanie
čakacích lehôt na vyšetrenia, diagnostiku, hospitalizáciu, možnosť výberu poskytovateľa)
Následná starostlivosť – možnosť hospitalizácie na lôžkach pre dlhodobo chorých až tri
mesiace, posilnenie ADOS - návrh AOPP na návštevné služby. lekárom a soc. pracovníkom,
ošetrovné - 55% zo mzdy na obdobie troch mesiacov. ML účasť na MZ, na pracovnom stretnutí
k pripomienkam.


Národný onkologický program - Cieľom onkologického programu je znížiť výskyt
ochorení aj zvýšiť kvalitu života pacientov.

viac tu: https://aopp.sk/clanok/ministerstvo-zdravotnictva-sr-predstavilo-svoj-navrhnarodneho-onkologickeho-programu




VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia
štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú
dávku liečiva
o AOPP – https://www.slov-lex.sk/vyhladavaniepripomienok?orderByType=desc&textPrip=doplatky&orderByCol=datumPrip&delta=
20&filter=1&cur=1
o AOPP – príprava listu ministerke zdravotníctva – zatiaľ bez odpovede
o pred podpísaním revízie úhrad ministerkou zdravotníctva ( apríl 2019) prezidentka
oboznámená so zmenami na pôde MZ riaditeľkou odbor kategorizácie a cenotvorby
s navrhovanými zmenami v ATC skupinách - k enormnému nárastu doplatkov za lieky by
v najbližšom štvrťroku nemalo dôjsť
o AOPP – príprava stanoviska – odoslané TASR, uverejnené v ZdN
Neočakávané výpadky vakcín – strach z neregistrovaného príchodu vakcín



 návrh – zrýchlenie dodania; schválenie len od hl. hygienika a hl. epidemiológa
 plánovanie spotreby
Doplatky za lieky pre pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou:
https://aopp.sk/clanok/pojdu-nove-doplatky-za-lieky-pre-pacientov-s-chrohnovouchorobou-uceroznou-kolitidou-smerom-nadol



Návrh rozpočtu na rok 2019: https://aopp.sk/clanok/rozpocet-ukazuje-ze-aj-v-dobrychcasoch-taha-zdravotnictvo-za-kratsi-koniec

Pacient a zdravotnícke pomôcky:
Dostupnosť: https://aopp.sk/clanok/su-zdravotnicke-pomocky-dostupne-slovenskym-pacientom
Prieskum AOPP o dostupnosti zdrav. pomôcok: https://aopp.sk/clanok/aopp-spusta-pacientskyprieskum-o-zdravotnickych-pomockach-chce-lepsie-poznat-potreby-pacientov
Vyhodnotenie prieskumu: https://aopp.sk/clanok/vyhodnotenie-dotazniku-pacient-zdravotnickepomocky

2. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP
Druhá celoslovenská pacientska konferencia sa zameriavala na včasnú intervenciu a ocenenia lekárov
a sestier. Diskutovali sme aj o revízii úhrad.
Viac tu: https://aopp.sk/clanok/druha-celoslovenska-pacientska-konferencia-sa-zameria-na-vcasnuintervenciu-oceneni-lekarov-sestry-diskutovat-sa-bude-aj-o-revizii-uhrad
V rámci druhej celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorú zorganizovala Asociácia na ochranu
pacientov SR, ocenili pacientske organizácie výnimočných lekárov a sestry, ktorí svojou prácou,
nasadením, empatiou a starostlivosťou nad rámec pracovných povinností pomáhajú pacientom v
ťažkých chvíľach či pri prekonávaní závažných a chronických ochorení. Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja
sestra“ prebrali z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej
desiati lekári a desať sestier z celého Slovenska.
Viac tu: https://aopp.sk/clanok/pacienti-vzdali-vdaku-ocenenim-moj-lekar-moja-sestra

Príprava 3. Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP
Termín: 22. – 23. november 2019
Miesto konania: Vienna House, Bratislava
Téma konferencie: Partneri pre zdravie, partneri pre zmeny
Konferencia sa bude konať pod záštitou ministerky zdravotníctva
Forma: panelové diskusie
Spíkri: MZ SR, nemocnice, poisťovne, partneri
Program
Piatok
-

panel – Zdravotníctvo
panel – Lieky
panel – zdravotno - sociálna starostlivosť- dlhodobá starostlivosť

Sobota: diskusia – Partneri pre zmeny – orientácia na pacienta; realita

Vzdelávanie: Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov
Dostupnosť liečby a liekov je odborný vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je objasniť procesy, ktorými sa
zdravotná starostlivosť vrátane liekov dostáva k pacientovi. Vysvetľuje, aké úkony vedú k dostupnosti
liečby. Vybraným predstaviteľom pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na
systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku, ukazuje legislatívu, cenotvorbu aj

systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Renomovaní ekonómovia
vysvetľujú princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, aké limity majú verejné zdroje v
zdravotníctve a akú úlohu môže zohrať pacient pri rozdeľovaní zdrojov.
Kurz pripravili odborníci v rámci Európskej akadémia vzdelávania pacientov EUPATI, pedagógovia zo
Slovenskej akadémie vzdelaného pacienta na Slovenskej zdravotníckej univerzite a ďalší odborníci zo
súkromných aj verejných inštitúcií. V lektorskom zbore sú lekári, farmaceuti, ekonómovia, výskumní a
pedagogickí pracovníci, právnici, sociálni pracovníci aj sestry a iní odborníci.
Kurz pozostáva z klasických prednášok, interaktívnych workshopov a záverečnej práce. Kurz je
ukončený obhajobou záverečnej seminárnej práce študenta a slávnostným odovzdaním
absolventského certifikátu.
Po absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu majú študenti príležitosť:
•
•
•
•

Byť lídrom v aktivitách pacientskych organizácií
V spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov byť relevantným partnerom v diskusiách
so štátnymi a verejnými inštitúciami
Poskytovať konzultácie pre štátnu a verejnú správu, farmaceutické a iné spoločnosti
Zapojiť sa do nášho lektorského zboru

Ďalšie aktivity
Poplatky na urgentoch
https://aopp.sk/clanok/poplatky-na-urgentoch-sposobuju-chaos-chybaju-jasne-pravidla
Stretnutie s ombudsmankou
Prezidentka PhDr. Mária Lévyová a Ing. Soňa Ďurčová, ktorá v AOPP poskytuje poradenstvo, sa 8.
marca 2018 stretli s verejnou ochrankyňou práv - prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. Na spoločnom
stretnutí hovorili o tom, čo pacientov najviac trápi. Prezentovali, s akými najčastejšími problémami sa
na nás obracajú pacienti a ich rodinní príslušníci. Potreba vytvorenia úradu pacientskeho
ombudsmana, vzhľadom na problémy s ktorými pacienti zápasia pri vymožiteľnosti svojich práv.
Zubní technici
Na základe pozvania prezidentky Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Dany Dohálovej, dipl.z.t.,
sa pred Veľkou nocou konalo spoločné stretnutie prezidentky AOPP PhDr. Márie Lévyovej a hlavného
odborníka MZ SR pre zubnú techniku RNDr. Ľudovíta Neischlu,dipl.z.t.
Počas pracovného stretnutia nás informovali o povinnostiach zubného technika pri odovzdávaní
protetických prác. Zodpovedný zubný technik odovzdáva spolu s protetickou prácou zubnému lekárovi
tlačivo, v ktorom je okrem iného záznam o použití materiálu. Pacient má právo tento dokument na
vyžiadanie dostať pre svoju potrebu, či potrebu jeho ošetrujúceho všeobecného lekára alebo
špecialistu. Informácie sú dôležité v prípade alergií, prípadne pri reklamácii protetických prác.
V spolupráci so Slovenskou komorou zubných technikov pripravujeme podrobnejšie informácie pre
pacientov o tejto tematike, ktoré budeme publikovať na našej webovej stránke.

Európsky deň práv pacientov- 18.4.2018
Pracovné stretnutie ministerky zdravotníctva s predsedníctvom AOPP - pacientsky ombudsman,
lieková politika, pripravovaná legislatíva na r. 2018 - zákon o poisťovníctve, zákon o dlhodobej
starostlivosti.
https://aopp.sk/clanok/vymozitenost-prav-pacienta-sa-mala-zlepsit-subuje-ministerstvo

Nozokomiálne nákazy
AOPP partnerom projektu Sveta zdravia, ktorý ma zamedziť šíreniu nozokomiálnych infekcii , pod
názvom „Ruky umývam“
https://aopp.sk/clanok/siet-nemocnic-svet-zdravia-zacala-bojovat-s-nozokomialnymi-nakazami-vnemocniciach-sa-vlani-zbytocne-nenakazilo-1733-pacientov
INEKO
Asociácia na ochranu práv pacientov SR diskutovala s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy
INEKO o zlepšovaní metodík hodnotenia nemocníc. Stretnutie so zástupcami INEKO sa uskutočnilo v
stredu 22. augusta 2018. Rokovanie sa uskutočnilo aj s cieľom priniesť pacientsky pohľad na to, čo je
pre pacienta podstatné pri výbere, ako aj pri samotnom pobyte v nemocnici. Boli dané návrhy na
doplnenie indikátorov kvality z pohľadu pacientov.

Komora MVO







Definovanie nárokov od zástupcov komory
Ciele Komory na rok 2018 a r. 2019
Novelizácia zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách (návrh novely doručený
členom AOPP - bez pripomienok)
Kreovanie zástupcov cez ÚV SR pre rozvoj pre investície a informatizáciu spoločnosti 20202030, agenda zdravotníctva – menovací dekrét za AOPP – ML agenda zdravotníctva
Pravidelné dvojmesačné zasadnutia
Zastupovanie – ML, PB

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
Štruktúra členov rady vlády:
o 48 členov s hlasovacím právom
- Komora za verejnú správu 19 členov
- Komoru za mimovládne neziskové organizácie 29 členov ( aj AOPP- zastúpenie ML, PB)

štrukturovanie zasadnutí rady vlády do troch blokov:
1. Blok Komory verejnej správy – informuje o pripravovaných koncepčných a legislatívnych
materiáloch na jednotlivých rezortoch a iných orgánoch, zastúpených v rade, v oblastiach
mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti
2. Blok Komory MNO – predkladá do diskusie aktuálnu agendu, ktorá smeruje k systémovým
riešeniam a podpore mimovládnych organizácií
3. Blok úradu splnomocnenca – informuje o aktivitách úradu splnomocnenca

Tieto tri bloky majú byť navzájom poprepájané, spojené s intenzívnou diskusiou a majú smerovať ku
konsenzu.
o

Zákon o registri MNO- analýza vypracovaná AOPP doručená členským organizáciám

o

zriadenie pracovnej skupiny, ktorá posúdi existujúce mechanizmy financovania jednotlivých foriem
MVO a v prípade potreby navrhne ďalšie vhodné nástroje. Členom pracovnej skupiny budú
zástupcovia Komory MVO, predstaviteľov MF SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia ďalších ústredných orgánov štátnej správy
a zástupcovia samosprávy a iných dotknutých subjektov. Koordináciou pracovnej skupiny je
poverený splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Zo správy 2019 - MZ SR pokračuje v podpore protidrogových aktivít a aktivít na podporu
duševného zdravia (aktuálne zverejnené výzvy). S MNO, predovšetkým s pacientskymi
organizáciami, spolupracuje a komunikuje v oblasti metodických postupov pri šírení informácií
o dôležitosti prevencie screeningu onkologických ochorení. Veľký dôraz sa kladie na podporu
duševného zdravia – rozvoj komunitnej starostlivosti o chronicky chorých so zameraním na
detskú populáciu (alokácia 100 tisíc eur). Informovalo o požiadavke, aby téma duševné zdravie
bolo fokusovaná na úroveň vlády a aby k tejto téme prebiehala diskusia.
ďalšie body programu- transparentnosť financovania MNO, dobrovoľníctvo, koncepcia
rozvoja občianskej spoločnosti, iniciatíva pre otvorené vládnutie, vyhlásenia k aktuálnemu
celospoločenskému dianiu, Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a
monitorovania EŠIF
Rada vlády zasadala v druhom polroku r. 2018 dvakrát. Termíny zasadnutí Rady vlády SR pre MVO

o

o

o

na rok 2019: 19. február 2019, 11. jún 2019, 17. september 2019, 3. december 2019

Médiá
Rozhovory - PLUS 7- lieková politika, RTVS- zdravotnícke pomôcky + prieskum, app Day TV zdravotnícke pomôcky + financovanie zdravotníctva, rádio Lumen – diskusná relácia – práva pacientov.
Ďalšie pravidelné mediálne stanoviská k aktuálnym témam, napr. poplatky v zdravotníctve, zmena zdr.
poisťovne, práva dieťaťa, zdr. pomôcky, urgenty, biosimilary, lieky s rozumom, pacientsky
ombudsman, revízia úhrad cien liekov, dlhodobá starostlivosť, odmietnutie liečby pacientom,
poradenská činnosť.
V rámci hodnotenia mediálnych výstupov mimovládnych organizácii - Via Iuris( člen komory MVO)
z 1 300 organizácii AOPP na 25 mieste.
Spolupráca so zahraničím
Členstvo v EFP, členstvo v IAPO
ML - účasť na 9. ročníku konferencie Prague International Health Summit na tému Role nemocnic ve
21. století- máj 2018 v Prahe
ML- účasť na konferencii HCI- hodnotenie kvality nemocníc v ČR, pacientsky panel – november 2018 v
Prahe

Činnosť členov predsedníctva AOPP
Činnosť prezidentky AOPP – Márie Lévyovej

























účasť na okrúhlych stoloch ZdN - biosimilary, očkovanie proti chrípke
účasť na okrúhlom stole, ktorý organizovala eroposlankyňa p. Žitňanská - dlhodobé PN
NR SR - účasť na zasadnutiach vo výbore pre zdravotníctve
Pracovné stretnutie s prezidentkou
APSS- hľadanie alternatív spolupráce v oblasti
poskytovania sociálnych služieb v ZSS, DD
MZ - komisia ŠDTP členka - potreba participácie pacientskych organizácii, po schválení hľadať
alternatívy publikovania - ŠDTP v rámci AOPP a ich implementácie do praxe, priameho
zapájania členských organizácii do spolupráce s odborníkmi. Komisia ŠDTP- Lévyová, oblasť
bezpečnosti pacientov- Ing. Herda
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 návrhov
v akceptovaná v novele zákona
rokovanie VšZP s riaditeľkou odboru liekovej politiky- dostupnosť liekov na výnimky, rozvoj
ďalšej spolupráce
rokovania na pôde MZ SR k aktuálnym témam v zdravotníctve
s DT príprava podkladov pre MZ SR – vytvorenie pracovného miesta pre zástupcu pacientov na
MZ SR, komunikácia so zástupcami pacientov MZ ČR, dve rokovania na pôde MZ SR
Konferencia k ŠDTP MZ SR - aktívna účasť - ŠDTP z pohľadu pacientov
Rokovanie s premiérom a ministerkou zdravotníctva (ML, DT)
Okrúhle stoly k prevencii- hľadanie východísk
stretnutie s poškodenými pacientmi - Šula, Herda, Lévyová- legislatívny rozbor a hľadanie
procesuálnych zmien v oblasti legislatívy, šetrenia sťažnosti, odškodnenia, vymožiteľnosti
práva pacientov
konferencia ÚSV ROS, opakované - prezentovanie postupov a realizácie projektu stratégie
LTC
rokovanie VÚC BL - odbor zdravotníctva
príprava štatútu legislatívnej komisie AOPP, pripomienok k právnym predpisom
príprava mediálnych stanovísk
príprava návrhov na zmenu Stanov a vnútorných predpisov AOPP
návrhy postupov pri zavádzaní systémov bezpečnosti a prešetrovaní sťazností pacientov
aktívna účasť na podujatiach a konferenciách členov AOPP, SZÚ, SLS, APSS a ďalších
menovaná ministerkou zdravotníctva na základe štatútu ako člen poroty na oceňovanie
zdravotníkov
účasť ako hosť v diskusii na Sneme komory fyzioterapeutov
poskytovanie poradenstva pacientom

Činnosť viceprezidenta AOPP – Dominika Tomeka





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 biosimilárov je realizované
v rámci projektov AOPP
Aktívne vystúpenie počas európskeho stretnutie platformy roztrúsenej sklerózy
Spotreba liekov – Inštitút zdravotnej politiky prehodnotil tabuľky so spotrebou liekov







Správa o účasti na konferencii o Biosimilaroch v Piešťanoch – organizovalo združenie BIOSIM
pre pacientov v spolupráci s agentúrou – DT referoval o prieskume AOPP o biosimilaroch a o 2.
národnej konferencii
Zastupovanie prezidentky na pôde MZ SR, pri rokovaniach s inými subjektmi
príprava pripomienok k právnym predpisom
príprava mediálnych stanovísk, zameraných na oblasť bezpečnej, dostupnej, kvalitnej liečby
pacientov
poradenstvo pacientom v oblasti farmakológie

Činnosť viceprezidentky AOPP – Marice Laščekovej



Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“
Dietetické potraviny

Činnosť členky predsedníctva AOPP – Ľubice Pilkovej


Príprava projektu pre diabetikov

Kancelária AOPP
Zabezpečovala vedenie administratívnej a účtovnej agendy pri plnení úloh a cieľov AOPP, projektovej
agendy, komunikáciu s členskými organizáciami, zasadnutia predsedníctva, rokovania s organizáciami
v rezorte zdravotníctva, orgánmi štátnej správy a samosprávy.
Hospodárenie AOPP
Správa o hospodárení AOPP za r. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019 budú predložená delegátom na
VZ dňa 31.5.2018.

V Bratislave 31.5.2019

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP

