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Správa	o	činnosti	Asociácie	na	ochranu	práv	pacientov	SR		

za	obdobie	od	28.	júna	do	25.	októbra	2016	

	

1. Zasadanie	orgánov	AOPP	–	Predsedníctvo	AOPP	v	roku	2016	zasadalo	dňa	23.6.2016	a	23.8.2016	
Valné	zhromaždenie	AOPP	zasadalo	dňa	28.6.2016.	
	

2. Projekt	EUPATI	-	„Pacient	a	liek“,	zodpovedný	Dominik	Tomek	-	pokračovanie	vzdelávania	u	členov	
v	regiónoch,	návrh	projektovej	manažérky	-	Petra	Balážová	
	
V	uplynulom	 období	 sme	 pripravili	 tri	 termíny	 vzdelávania,	 ktorými	 sme	 prvými	 Toolbox	 EUPATI	
priniesli	 do	 vašich	 regiónov	 –	 Liga	 proti	 reumatizmu	 v	Piešťanoch	 dňa	 14.10.2016,	 Klub	 sclerosis	
multiplex	v	Trenčíne	21.10.2016	a	SMK	dňa	22.10.2016.		
Pripravili	 sme	 obsah	webovej	 stránky	 EUPATI	 s	cieľom	 komuniácie	 so	 všetkými	 zainteresovanými	
stranami,	tiež	aj	obsah	plagátu	a	plánu	Národného	programu	EUPATI	Slovensko.	V	príprave	máme	
žiadosť	o	vytvorenie	webovej	stránky	(s	termínom	do	31.10.2016).	Tiež	je	potrebné	pripraviť	plagát	
(žiadosť	s	informáciami	zasielame	do	EUPATI	do	11.11.2016),	prezentovať	ho	budú	v	decembri	2016	
v	Bruseli	naše	študentky	EUPATI	–	Marica	Laščeková	a	Katarína	Fedorová.	Pripravili	sme	aj	profily	na	
Facebook	a	Twitter.	
V	dňoch	14.9.2016	a	19.10.2016	sme	komunikovali	o	udržateľnosti	EUPATI	na	ďalšie	obdobie:	
1. EUPATI	bude	v	roku	2017	pokračovať	ako	program	EPF	(Euróske	pacientske	fórum).	
2. Pre	 národné	 platformy	 budú	 pripravené	 tzv.	 „štartovacie	 balíčky“,	 ktoré	 budú	 obsahovať	

informácie,	ako	používať	EUPATI	Toolbox	v	praxi.	Tieto	budú	k	dispozícii	od	decembra	2016.	
3. Bude	 prebiehať	 aj	 tretí	 cyklus	 vzdelávania	 pre	 ďalších	 50	 pacientov	 v	roku	 2017	 –	 s	menšími	

úpravami.	
4. Bude	 vytvorená	 sieť	 národných	 platforiem	 a	zástupcovia	 sa	 pridajú	 tzv.	 EUPATI	 Governance	

Structures	(akoby	dozorná	rada).	
5. Naďalej	budú	mať	platformy	podporu,	ale	len	na	polovičný	úväzok.	
6. Národné	 platformy	 majú	 za	 úlohu	 vypracovať	 „Plán	 udržateľnosti	 platformy“	 podľa	

sprostredkovaného	vzoru.	
7. Ďaší	 Skype	 ohľadom	 udržateľnosti	 národných	 platforiem	 je	 naplánovaný	 na	 17.11.2016,	 na	

ktorom	sa	bude	diskutovať	o	vytvorení	už	vyššie	spomínanej	Dozornej	rady.	Plán	bude	rozoslaný	
ešte	pred	spomínanou	diskusiou,	aby	sa	mohli	všetci	pripraviť.	
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3. Medzinárodná	odborná	konferencia	v	rámci	Predsedníctva	Slovenskej	republiky	Rade	EÚ	–	jeseň	
2016,	zodpovedný	Dominik	Tomek	
	

4. Problematika	 liekovej	 politiky	 vrátane	 riešenia	 inovatívnych	 liekov	 v	 rámci	 Predsedníctva	
Slovenskej	republiky	Rade	EÚ	v	období	od	01.07.	do	31.12.2016,	zodpovedný	Dominik	Tomek	
AOPP	má	zastúpenie	v	pracovnej	skupine	MZ	SR		k	novele	zákona	o	lieku.		
	

5. Materiál	Inštitútu	finančnej	politiky	Ministerstva	financií	SR	„Hodnota	za	peniaze“	–	zodpovední	
Dominik	Tomek	(lieková	politika)	a	Katarína	Kafková	(ostatné	oblasti).	Ide	o	materiál,	ku	ktorému	
sa	prihlásilo	MZ	SR.	Jeho	cieľom	je	nájsť	možné	interné	úspory	v	rezorte	zdravotníctva.	Súčasťou	
materiálu	je	aj	stať	pojednávajúca	o	neefektivite	147	liekov.	Riešenie	kategorizácie	týchto	liekov	je	
v	gescii	MZ	SR.	AOPP	v	tejto	veci	intenzívne	komunikuje	so	Sekciou	farmácie	a	liekovej	politiky	MZ	
SR	na	príprave	analytických	aktivít	a	na	možných	riešeniach,	ktoré	zabezpečia	dostupnosť	liekov	pre	
pacientov	SR.	
	

6. Capacity	 Building	 Program	 (CBP)	 	 -	 v	spolupráci	 s	EPF	 a	AIFP	 –	 2	 dňový	 vzdelávací	 kurz	 -	 jeseň	
2016,	 zodpovedný	 Dominik	 Tomek	 vo	 vzťahu	 k	 EPF,	 Katarína	 Kafková	 vo	 vzťahu	 k	AIFP,	
projektová	manažérka	Petra	Balážová	
 
Prvý	Skype	so	školiteľmi	bol	zrealizovaný	dňa	9.9.2016,	prvé	stretnutie	so	školiteľmi	sa	uskutočnilo	
dňa	 12.10.2016,	 termín	 prvého	 školenia	 bude	 v	 dňoch	 26.10.	 –	 28.10.2016	 v	hoteli	 Magnólia	
v	Piešťanoch.	Školiteľov	zabezpečuje	spoločnosť	Seesame.	
Na	CBP	sa	prihlásilo	13	pacientskych	organizácií,	z	toho	7	členov	AOPP	a	6	nečlenov,	celkový	počet	
prihlásených	účastníkov	je	25.	Ide	o	Spoločnosť	Parkinson	Slovensko,	Občianske	združenie	Odyseus,	
Nadáciu	 na	 pomoc	 onkologickým	 pacientom,	 Ligu	 proti	 reumatizmu	 na	 Slovensku,	 Lymfoma	
Slovensko,	OTVORME	DVERE,	OTVORME	 SRDCIA	 (ODOS),	 Združenie	 sclerosis	multiplex	Nádej,	OZ	
ŠŤASTIE	 SI	 TY,	 Zväz	 diabetikov	 Slovenska,	 ZO	 Levice,	 Slovenské	 združenie	 stomikov	 SLOVILCO,	
Spoločnosť	psoriatikov	a	atopikov	SR,	OZ	Omega	(resp.	z	Ligy	za	duševné	zdravie),	OZ	Viktorky	(resp.	
z	Ligy	proti	rakovine).	
Predbežný	program	-	streda	26.10.2016	-	17:30	-	spoločná	večera	a	zoznámenie,	štvrtok	27.10.2016	
-	prezentačné	 schopnosti,	 vedenie	 kampane,	 etika	 a	transparentnosť,	 piatok	 28.10.2016	 -	 verejné	
presadzovanie,	vyjednávacie	zručnosti.	

Po	skončení	tohto	vzdelávacieho	školenia	každé	združenie	identifikuje	špecifický	projekt,	ktorý	bude	
odprezentovaný	na	druhom	osobnom	školení.	Predpokladaný	termín	druhého	stretnutia	je	vo	
februári	2017.	Školitelia	budú	účastníkom	k	dispozícii	počas	celého	obdobia.	
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7. „Etika	 a	transparentnosť“	 –	 zodpovedný	 Dominik	 Tomek,	 návrh	 projektovej	 manžérky	 –	 Petra	
Balážová	
	
V	dňoch	 19.	 až	 21.10.2016	 sa	 Petra	 Balážová	 zúčastnila	 vzdelávania	 v	oblasti	 etiky	
a	transparentnosti,	ktoré	organizovalo	EPF	s	cieľom	získať	nové	 informácie	a	pretransformovať	 ich	
v	súlade	 so	 smerovaním	 AOPP	 do	 jeho	 činností	 a	procesov.	 Našim	cieľom	 je	 aj	 zabezpečiť	
vzdelávanie	 všetkým	 našim	 členom	 a	iniciovať	 ich	 pripojenie	 sa	 k	základným	 myšlienkam	 etiky	
a	transparentnosti	 v	ich	 činnostiach	 a	procesoch	 tak,	 aby	 bola	 zvýšená	 dôveryhodnosť	 ako	 našich	
členov,	tak	aj	samotnej	AOPP.	
V	ďalšom	 období	 nás	 preto	 čaká	 veľmi	 veľa	 práce	 pri	 príprave	 odporúčaných	 strategických	
materiálov	a	vnútorných	predpisov,	pri	ďalších	aktivitách	a	tiež	aj	pri	vystupovní	navonok.	
	

8. Poradňa	 AOPP	 –	 pokračovanie	 v	činnosti,	 budovanie	 siete	 poradní	 AOPP,	 zodpovedný	 Pavol	
Huserka,	projektová	manažérka	Miroslava	Fovényes	
Dňa	 6.10.2016	 sa	 uskutočnil	 seminár	 vo	 FNsP	 F.	 D.	 Roosevelta	 v	Banskej	 Bystrici,	 na	 ktorom	 sa	
zúčastnili	regionálne	pacientské	združenia	z	BBSK	(Šanca	pre	pečeň,	OZ	Sanare,	Lymfoma	Slovensko,	
OZ	 Viktorky,	 Liga	 proti	 reumatizmu)	 a	zástupcovia	 nemocnice.	 Združenia,	 ktoré	 majú	 záujem	
podieľať	sa	na	pacientkých	poradniach	v	BBSK	regióne,	sa	vzdelávali	v	oblasti	sociálnej	starostlivosti	
o	pacientov	a	spolu	s	predstaviteľmi	nemocnice	(hovorkyňa	Mgr.	Ružena	Maťašeje,	sociálna	sestra	
PhDr.	 Helena	 Vavrúšová	 a	vedúca	 oddelenia	 kontroly	 a	sťažností	 Mgr.	 Ivana	 Otahálová)	 hľadali	
spoločné	cesty	na	riešenie	problémov	pacientov.	Zástupcovia	pacientských	združení	dostali	manuál	
k	poradenstvu	 v	oblasti	 sociálnej	 starostlivosti	 a	prezentáciu	 k	manuálu	 pripraveného	 JUDr.	
Katarínou	 Fedorovou,	 PhD.	 Nasledovať	 bude	 ďalšie	 vzdelávanie	 ohľadom	 práce	 a	procesov	
zdravotných	poisťovní	a	práva	na	zdravotnú	starostlivosť.	Ministerstvo	vnútra	SR	stále	nevyhlásilo	
dopytovo	-	orientovanú	výzvu	v	rámci	Operačného	programu	Efektívna	verejná	správa,	budeme	aj	
naďalej	čakať.	
Poradňa	AOPP	poskytuje	svoje	služby	v	nezmenenom	režime,	zabezpečuje	Soňa	Ďurčová	a	Katarína	
Kafková.	 V	sociálnej	 oblasti	 sme	 pomohli	 riešiť	 ich	 nepriaznivú	 situáciu	 64	 klientom	 poradne,	
v	oblasti	 zdravotníctva	 sme	pomohli	 a	poradili	 v	tomto	 roku	už	približne	400	pacientom	alebo	 ich	
príbuzným.	
	

9. PR	aktivity	–	pokračovanie	komunikačnej	stratégie,	správa	FB	a	web	stránky	AOPP,	zodpovedná	
Katarína	Kafková,	návrh	projektového	manažéra	–	Peter	Porubský	
Za	 obdobie	 od	 júna	 do	 konca	 októbra	 2016	 sme	 vydali	 9	 tlačových	 správ,	 dva	 blogy	 s	celkovou	
čítanosťou	 1874	 ľudí.	 Spolu	 sme	 mali	 183	 mediálnych	 výstupov.	 Na	 FB	 máme	 aktuálne	 4340	
fanúšikov,	celkový	reach	dosiahol	1	130	480	ľudí,	priemerný	reach	na	jeden	post	je	3	100	ľudí.		
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Podporujeme	 aj	 osvetovú	 kampaň	 Slovenskej	 lekárnickej	 komory,	 ktorá	 je	 zameraná	 na	 základné	
témy,	 ako	 je	 správne	 zaobchádzať	 s	liekmi.	 Dňa	 24.10.2016	 sme	 spoločne	 vystúpili	 v	živom	
hodinovom	vysielaní	v	rádiu	Regina,	v	ktorom	sme	diskutovali	aj	zákon	o	lieku,	ktorý	má	obmedziť	
reexport	liekov	zo	SR.	

MZ	SR	komunikuje	 tému	potreby	 znižovania	 spotreby	 liekov	v	SR.	Preto	 sme	pripravili	 komplexný	
a	dlhodobý	PR	projekt	s	názvom	„Menej	liekov“,	nad	ktorým	prevzal	záštitu	minister	zdravotníctva	
SR.	 V	ďalšej	 fáze	 sa	 budeme	 usilovať	 o	získanie	 finančnej	 podpory	 na	 jeho	 realizáciu.	 Pri	 tvorbe	
obsahovej	 náplne	 budeme	 spolupracovať	 s	MZ	 SR,	 ako	 aj	 s	ďalšími	 mienkotvornými	 partnermi	
a	samozrejme,	aj	s	každým,	kto	bude	mať	záujem	podieľať	sa	na	jeho	obsahovom	zabezpečení.	

10. Zriadenie	 a	činnosť	 legislatívnej	 komisie	 AOPP,	 legislatívny	 proces	 	 -	 zodpovedná	 Katarína	
Kafková,	návrh	projektového	manažéra	-	Peter	Horváth		
V	uplynulom	 období	 sme	 venovali	 zvýšenú	 pozornosť	 návrhu	 zákona	 o	štátnom	 rozpočte	 na	 rok	
2017	a	dodatočným	zdrojom	do	zdravotníctva	v	roku	2016.		
Intenzívne	 sledujeme	 aktuálny	 legislatívny	 proces	 týkajúci	 sa	 zákona	 o	zdravotnom	 poistení.	 Pri	
tomto	 zákone	 sme	 boli	 úspešní	 pri	zmäkčovaní	 podmienok	 pre	 definíciu	 dlžníka	 a	v	rámci	 pevne	
stanovenej	lehoty	pre	splátkový	kalendár.	Ďalšie	pripomienky	sme	konzultovali	s	pánom	Štefanom	
Zelníkom,	 predsedom	 parlamentného	 výboru	 pre	 zdravotníctvo,	 pre	 ktorého	 sme	 pripravili	
pozmeňujúce	návrhy	v	prospech	pacientov.		
Na	 základe	 uznesenia	 Valného	 zhromaždenia	 OPP	 bol	 schválený	 návrh	 na	 zriadenie	 Legislatívnej	
komisie	 AOPP.	 Aktuálne	 sme	 v	situácii	 prípravy	 interných	 dokumentov	 týkajúcich	 sa	 Legislatívnej	
komisie.	Následne	oslovíme	našich	členov	so	žiadosťou	o	nominácie	do	Legislatívnej	komisie.	

	

11. Pokračovanie	projektu	„Nedostupnosť	liekov“,	zodpovedná	Katarína	Kafková	
Projekt	 „Nedostupnosť	 liekov“	 úspešne	 pokračuje	 po	 celej	 SR,	 do	 intenzívnejšej	 spolupráce	 pri	
monitorovaní	nedostatkov	 liekov	sa	od	septembra	2016	zapojila	aj	 sieť	 lekární	 	Dr.	Max.	Národná	
rada	SR	na	svojom	aktuálnom	októbrovom	zasadnutí	 schválila	novelu	zákona	o	lieku	s	účinnosťou	
od	1.1.2017,	ktorou	sa	sprísňujú	podmienky	pre	vyvážanie	liekov	do	zahraničia.	
	

12. Národný	 projekt	 splnomocnenca	 vlády	 SR	 pre	 mimovládne	 organizácie	 –	 za	 AOPP	 „Stratégia	
dlhodobej	 starostlivosti“,	 zodpovedná	 Katarína	 Kafková,	 návrh	 projektového	manažéra	 –	 Peter	
Marčan	
	Aktuálne	sme	v	stave	podpisovania	Memoranda	o	spolupráci	a	kreovaní	zodpovedných	osôb	na	MZ	
SR	 a	MPSVaR	 SR.	 Absolvovali	 sme	 stretnutie	 na	 MPSVaR	 SR,	 na	 ktorom	 sme	 získali	 významnú	
podporu	pána	Branislava	Ondruša,	štátneho	tajomníka.	Oslovili	sme	aj	ZMOS.	Predpoklad	spustenia	
projektu	je	január	2017	s	trvaním	dvoch	rokov.	
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13. Projekty	MZ	SR	–	zodpovedná	Katarína	Kafková	

MZ	SR	pripravilo	26	projektových	úloh,	v	rámci	ktorých	bude	riešiť	jednotlivé	oblasti	zdravotníctva.	
AOPP	 bolo	 zaradené	 do	 projektových	 úloh,	 ktoré	 sa	 dotýkajú	 poplatkov	 v	zdravotníctve	
a	definovania	 rozsahu	 zdravotnej	 starostlivosti	 uhrádzanej	 z	verejného	 zdravotného	 poistenia.	
Oslovili	sme	MZ	SR,	aby	sme	sa	stali	členmi		pracovných	skupín	ďalších	projektových	úloh.	Aktuálne	
je	riešená	lekárska	služba	prvej	pomoci	(projekt	„Nová	pohotovosť“),	ku	ktorému	sa	uskutočnili	dve	
stretnutia,	a	to	13.	a	25.10.2016.	

	
14. Ďalšie	činnosti	–	plnenie	úloh	podľa	uznesení	orgánov,	oslovovanie	nových	členov,	prezentovali	

sme	 AOPP	 na	 mnohých	 podujatiach,	 stretávali	 sme	 sa	 s	významnými	 stakeholdermi	
v	zdrvotníctve		a	vykonávali	sme	aj	ďalšie	aktivity.	

	

	

Správu	 spracovali:	 Katarína	 Kafková,	 Dominik	 Tomek,	 Peter	 Porubský,	 Petra	 Balážová,	 Miroslava	
Fovényes,	Soňa	Ďurčová	

Za	Asociáciu	na	ochranu	práv	pacientov	SR:	Katarína	Kafková,	v.r.	

	

Správu	o	činnosti	Asociácie	na	ochranu	práv	pacientov	SR	za	obdobie	od	28.	júna	do	21.	októbra	2016	

schválilo	na	svojom	zasadnutí	Predsedníctvo	AOPP	dňa	6.10.2016.	

	

	
	
	


