Zápisnica 7/2019
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 15.10.2019 o 9:00
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Ľubica Pilková (ĽP), Juraj
Bók (JB)
Pozvaní: Helena Valčeková (HV), Petra Balážová (PB), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM)
Ospravedlnení: čestná prezidentka Eva Madajová (EM), Jarmila Fajnorová (JF), Lucia Ballayová (LB),
Peter Marčan (PM), Richard Fides (RF)
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 10.9.2019
Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia
predsedníctva
Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia
Tretia celoslovenská konferencia AOPP
Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov a pripravovaných
(zodpovední členovia predsedníctva)
Príprava návrhov na rokovanie LK – členovia predsedníctva
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 1
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 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/1/6/2019 – A/5/6/2019
B/1/6/2019, B/2/6/2019
Plní sa priebežne:
B/3/6/2019, B/4/6/2019

K bodu 5:
• ML predložila správu o hospodárení Predsedníctvu
o Stav na účte AOPP k 30.09.2019 – 29 978,77 EUR
o Stav na účte Lieky s rozumom k 30.09.2019 – 5 242,30 EUR

K bodu 6:
ML
Mediálne stanoviská
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Šarm – vyjadrenie k právam pacientov v rámci výberu poskytovateľa
Evita - poplatky v zdravotníctve
Príprava podkladov na zverejnenie mediálnych návrhov na ocenenia „Môj lekár“ a „Moja Sestra“
BB Zdravia - rozhovor o konferencii
Príprava výzvy predsedovi vlády, ministerke zdravotníctva a ministrovi financií na potrebu
dofinancovania a nastavenie spravodlivého financovania pre nasledujúce rozpočtové obdobia –
výzva nebola doručená, došlo k dohode medzi vládou, ministerstvami, ZP a poskytovateľmi
o dofinancovaní zdravotníctva vo výške 90 mil. eur. Viac na:
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zdravotnicky-vybor-odsuhlasil-zvysenie-platby-zapoistencov-statu-na-pat-percent/
TS k prieskumu o spokojnosti pacientov so zdravotníctvom: viac na:
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nedostatok-financii-v-zdravotnictve-ma-dopad-napacientov-vyplynulo-z-prieskumu/
TA3 - resterelizácia zdravotníckych pomôcok. Pani ministerka na základe námietok výrobcov
a AOPP návrh z rokovania v NR SR stiahla. Viac na:
https://www.ta3.com/clanok/1166116/sporny-navrh-zakona-o-zdravotnickych-pomockachministerstvu-nevadi.html?fbclid=IwAR3H1Jct3U55dQjYiPud2c4mPNqYZ3kDEeey5ijdXhjPZforJMrfaJ5oho
https://www.ta3.com/clanok/1166788/nechceli-zneistovat-zdravotnicke-pomocky-zostanujednorazove.html?fbclid=IwAR1rokrEftMHVPLc0GgfweNcvheQFZpUuYLsKZ5qWtcY7aGEHAzxv_
cCfVE
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/kalavska-nechce-zneistovat-pacientov-z-novelyvypustila-cast-o-obnove-zdravotnickychpomocok/?fbclid=IwAR1AhhlRpD4OHN99djC8tgZb7ErGRVl0BRLWK3UU4ZFgTaoZzOxyLJ4LL1U
Rozhovor ZdN – Bude potrebné hľadať zdroje ....či už finančné, ľudské, alebo hodnotové
Dobré
NovinyKu
kauze
na
Neurochirurgii
v Bratislave:
https://www.dobrenoviny.sk/c/173663/ochranuje-prava-pacientov-lutujem-profesora-stenanecudovala-by-som-sa-keby-sa-po-operacii-zrutil?fbclid=IwAR0-F6uvyo_ApOVrdhlzeqzuaPq6AFfkINdcEkxigIoNftveYhpgfWWPfY
Vyjadrenia dané k právam pacientov, súvisiace s možnosťou výberu poskytovateľa pacientom
pre – Plus jeden deň, HN, Pravda, RTVS
Teleráno Markíza - právo pacienta pri výbere poskytoavteľa
TB k revízii úhrad cien liekov za účasti – viceprezidenta AOPP a zástupcovia členských
pacientskych
organizácii:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/528581-zastupcoviapacientov-hovoria-o-drahychliekoch/?fbclid=IwAR3zIYD2ROCnQ4nWlwS_eiYSZlQPQCO3kjoTichhbc_FlHphFis-4MA8lN8
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zmeny-v-liekovej-politike-vyjdu-pacientov-drahotvrdi-asociacia-na-ochranu-prav-pacientov/
Ministerka podpísala revíziu úhrad cien liekov, ktorá by sa nemala dotknúť pacientov termíny na
definitívne rozhodnutia sú do 15.11.2019. O záveroch budeme informovať všetky členské
organizácie:
https://www.topky.sk/cl/100535/1831695/Koalicna-rada-ziada-Kalavsku--aby-zabranilazvysovaniu-cien-liekov?fbclid=IwAR1v4gObUJ4DaXdUEAhePExlcG_QChMQ160uSpJ6Vdlr1_WYzjWPV3TGQI
https://ekonomika.sme.sk/c/22241216/hnutie-sme-rodina-vyzyva-ministerkukalavsku.html#ixzz630kQJ1Zb

•

HN – rozhovor k stratifikácii, financovaniu zdravotníctva, personálnemu obsadeniu,
požiadavkám pacientov

Účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach
•

•

•
•
•

Rada vlády MVO- za účasti predstaviteľov MVO a ministerstiev, ktoré rozvíjajú projekty v rámci
enviromentálných aktivít a zmien v prospech zlepšovania kvality životného prostredia
a vodohospodárstva. Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019-2021
bol zaradený do MPK a je možné ho pripomienkovať do 14.10.2019 na portáli Slov-Lex. Materiál
nájdete na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/701
Okrúhly stôl – financovanie zdravotníctva za účasti zástupcov ZP, poskytovateľov- ANS, Zdravita,
ZAP, všeobecné lekárstvo, SK MED, AIFP, laboratórne vyšetrovacie metódy, analytici, IZP. Viac
na:
https://www.teraz.sk/slovensko/sposob-financovania-zdravotnictva-treb/420363clanok.html
Účasť prezidentky a viceprezidenta DT na konferencii ZDN
Účasť prezidentky na odbornom podujatí Market Access - organizátor viceprezident DT
Účasť prezidentky na sprievodnom podujatí pri príležitosti celosvetového dňa Reumatizmu,
ktorý zorganizovala Liga proti reumatizmu na Slovensku v Piešťanoch. Viac na:
https://aopp.sk/clanok/svetovy-den-reumatizmu-2019-v-piestanoch

Legislatíva:
•

Novela zákona č. 581/2004 Z.z. - návrhy na zmeny v oblasti stratifikácie lôžok, zmeny v
oblasti následnej starostlivosti
( posilnenie hospicovej starostlivosti, ADOS,
ošetrovateľských lôžok, zdr. starostlivosti v ZSS, stanovenie ošetrovného pre rodinných
príslušníkov na obdobie 90 dní). Návrh boli odsúhlasené vládou a posunuté na prerokovanie
a schválenie NR SR. Návrh bude prerokovaný na októbrovej schôdzi parlamentu. Viac na
stránke NRSR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7455
Pracovné stretnutie na pôde MZ SR k návrhu vyhlášky o bezpečnosti pacientovneakceptovaný návrh na stanovenie osobitných postupov pri prešetrovaní sťažnosti
pacientov priamo u poskytovateľa, ani návrh na osobitné predpisy v rámci hygienickoepidemiologického postupu v ambulanciách v ktorých je zvýšene riziko šírenia infekcii.
Opakované stanoviská k vyhláške o revízii úhrad liekov, spolupráca pri analýzach dopadov
a ich sprostredkovanie verejnosti

•

•

K bodu 7:
• Finálna verzia programu 3. celoslovenskej pacientskej konferencie
•
HV a ML – upomienkové predmety pre ocenených, vrátane víťazov verejnej voľby
•
4 U akapela – kultúrny program
•
Počas konferencie – spomienka na Romana Krivánka
o
Pozvanie p. Krivánkovej
•
Návrh na pozvanie zástupcov politických strán
•
K 5.11. – príprava bodov do moderovanej diskusie s politikmi na 23.11.2019
K bodu 8:
•

•
•

Poradenstvo
o počet žiadosti o poradenstvo stúpa a často ide o problémy v oblasti poskytovania aj
zdravotnej, aj sociálnej starostlivosti
PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správy FB a na web stránke
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov

o komunikácia s pacientskymi organizáciami
o príprava kalednára podujatí
• Projekt „Lieky s rozumom“
o odborný garant – prof. Glasa
o MZ SR schválilo záverečnú správu a grantový príspevok na pokračovanie projektu
o pokračujú rokovania so ZP a partnermi – november 2019
o predsedníctvu predložená správa o čerpaní zdrojov v súlade s harmonogramom
projektu a VP AOPP
• Národný projekt splnomocnenca ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“
o v jesenných mesiacoch tlač brožúr k téme poskytovania zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, návrhov na zmeny v rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti – presun
na rok 2020, ak sa rozhodnú v rámci pracovnej skupiny
o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV
o zverejnenie Stratégie LTC na ITMS po podpise zástupcov partnerských ministerstiev po 20.9.2019 – bolo potrebné zapracovať pripomienky MP SvaR, ktoré boli doručené
s viac ako mesačným omeškaním
o finálne znenie stratégie odovzdať na zverejnenie USVROS na ITMS do 20.10.2019
• Legislatívna komisia - spracúvanie pripomienok k novelám právnych predpisov - príprava
podkladov na TB 8.10.2019 k revízii úhrad cien liekov – ML, DT, ĽP v spolupráci s členskými,
dotknutými organizáciami.

K bodu 9:
•
•

Následná starostlivosť (Stratifikácia nemocníc - prerokovanie na vláde 24.9.2019)
Vyhláška o revíziách úhrad

K bodu 10:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Financovanie AOPP – potreba stabilného financovania
o Príprava návrhov na základe personálnej matice
o zodpovední – ML, JB
PB a HV písomne vypracujú vnútorný predpis o prijímaní a vystupovaní nových členov
Funkcia čestného prezidenta sa bude riešiť na najbližšom Valnom zhromaždení
Žiadosť o členstvo Slovensko česká spoločnosť v AOPP
o HV vypracuje odmietavý list z dôvodu: ich ciele a Stanovy nekorelujú s naším poslaním
Výzva na odbornú diskusiu k návrhu zákonom garantovaného financovania všeobecnej
ambulantnej starostlivosti pre dospelých a žiadosť o podporu návrhu zo Združenia všeobecných
lekárov pre dospelých
o Predsedníctvo výzvu vzalo na vedomie, ale nebolo v pozícii vyjadriť sa k návrhu
PB – životné jubileum – vnútorný predpis
PB – kritériá na používanie loga AOPP – vnútorný predpis
DT – komunikácia s VÚC – kontaktné body pre pacientov – návrh VUC BSK
Nastavenie harmonogramu zasadnutí predsedníctva – 9:00:
o 15.10.
o 5.11.
o 10.12.

K bodu 11:
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 15.10.2019

A. Predsedníctvo schvaľuje
A/1/7/2019 - Návrh programu zasadnutia
A/2/7/2019 – Petru Balážovú (PB) písaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka
(DT)
A/3/7/2019 – Program zasadnutia predsedníctva
A/4/7/2019 – Organizáciu spomienky na Romana Krivánka počas konania 3. celoslovenskej pacientskej
konferencie.
A/5/7/2019 – Návrh na pozvanie zástupcov politických strán – zvoliteľných podľa preferenčných hlasov
z dostupného prieskumu AKO agentúry k 14.10.2019
A/6/7/2019 - Odmietnutie žiadosti o členstvo v AOPP Slovensko česká spoločnosť z dôvodu, že ich ciele
a Stanovy nekorelujú s poslaním AOPP
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/7/2019 – ML, HV – rozhodnutie o upomienkových predmetoch pre ocenených „Môj lekár“, „Moja
sestra“
B/2/7/2019 – všetkým členom predsedníctva príprava bodov do moderovanej diskusie s politikmi na
23.11.2019 najneskôr k ďalšiemu zasadnutiu predsedníctva dňa 5.11.2019
B/3/7/2019 – ML, JB - príprava návrhov k financovaniu AOPP podľa personálnej matice
B/4/7/2019 – PB, HV písomne vypracovať vnútorný predpis o prijímaní a vystupovaní nových členov
B/5/7/2019 - PB – vypracovať vnútorný predpis k životným jubileám
B/6/7/2019 - PB – vypracovať vnútorný predpis - kritériá na používanie loga AOPP
B/7/7/2019 - DT – komunikácia s VÚC – kontaktné body pre pacientov

C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/7/20019 – stav hospodárenia AOPP
C/2/7/2019 – činnosť členov predsedníctva AOPP
C/3/7/2019 – informáciu o stave príprav na 3. celoslovenskú pacientsku konferenciu
C/4/7/2019 – výzvu na odbornú diskusiu k návrhu zákonom garantovaného financovania všeobecnej
ambulantnej starostlivosti pre dospelých a žiadosť o podporu návrhu zo Združenia všeobecných lekárov
pre dospelých

K bodu 12
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesení.
K bodu 13
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva
AOPP bude v utorok 5.11.2019 o 9:00 v kancelárii AOPP.

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

Petra Balážová
15.10.2019
Dominik Tomek
Mária Lévyová

