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OZ ŠANCA PRE PEČEŇ: člen AOOP a aktívny účastník PRVEJ NÁRODNEJ 

PACIENTSKEJ KONFERENCIE  - 24.  a 25. november 2017, Bratislava - hotel NIVY 

 

      Asociácia na ochranu práv pacientov pod záštitou ministra zdravotníctva zorganizovala 

v Bratislave v dňoch 24.-25.11.2017  Prvú národnú pacientsku konferenciu, ktorá bola 

venovaná pripravovanej novele  Zákona č. 363/2011 Z. z. a  jej  vplyvu na dostupnosť 

liekov.  Druhá téma sa niesla v znamení Lieky s rozumom –  farmakoterapia,  lieky 

ordinované a užívané s rozumom. 

     K novele zákona vystúpil zástupca MS SR, gestor novely zákona a zástupcovia všetkých 

zdravotných poisťovni. Pohľadu na racionálnu farmakoterapiu sa ujali  odborníci:  lekári, 

farmaceuti,  výrobcovia a držitelia licencií na výrobu liekov. Všetky vystúpenia smerovali 

k jednému cieľu  - dostupnosť liekov pre pacientov,  racionálne  predpisovanie i užívanie 

liekov. 

    Napriek tomu, že zameranie bolo rovnaké pre všetkých lektorov, ich vystúpenie bolo 

zaujímavé, nakoľko bolo orientované vždy z iného pohľadu: 

 Hlavné ciele novely zákona č. 363/2011 Z. z.  (MZ SR) 

 Novela zákona č. 363/2011 Z. z. a jej dopady na dostupnosť liekov (VšZP) 

 Čo trápi slovenského pacienta? Lieky v komplexnom systéme zdravotnej 

starostlivosti (ZP Union ) 

 Novela zákona č. 363/2011 Z. z. z pohľadu zdravotnej poisťovne ( ZP Dôvera) 

 Posilnená úloha farmaceuta (Slovenská lekárnická komora) 

 Ako môže kvalita dát v zdravotníctve napomôcť rýchlejšiemu vstupu inovatívnych 

liekov pre pacientov? (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu) 

 Ako pomáhajú generické lieky v liečbe chronických pacientov na Slovensku ( 

Asociácia generických výrobcov GENAS) 

 Aká je ideálna spolupráca lekára s pacientom pri predpisovaní liekov? Ako a má 

správať pacient ako partner? (Slovenská lekárska spoločnosť) 

   Zaujímavé boli i ďalšie témy ako Biologické a  biologicky podobné lieky, Včasná 

intervencia Fit for Work, či Pacient ako účastník liekovej politiky. 

       Druhý deň bol venovaný OZ, pacientskym organizáciám pod heslom: Spoznajme sa 

navzájom. Vystúpenie bolo poznačené srdečnosťou a úprimnou snahou pre svoje združenie 

pacientov urobiť  „možné i nemožné“. Okrem toho, že sa musia  vyrovnať  s vážnym 

zdravotným problémom, prekážkam, ktoré im často do cesty postavia  legislatívne problémy,  

žijú družne vymieňajú si skúsenosti,  a odovzdávajú ich hlavne novým členom pacientskych 

združení.  Ich príbehy a vystúpenia boli silne emotívne.  Aktívne sa prezentovalo 13 OZ – 

pacientskych združení. 

        Prezentáciu OZ Šanca pre pečeň urobila Oľga Štefanická, predsedníčka OZ 

a Ivana Šabová. Informovali prítomných o aktivitách OZ zameraných na edukáciu pacienta 

i na rekondično-rehabilitačný pobyt. Osobitne vyzdvihli význam Pacientskej poradne pod 
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záštitou AOOP, ktorá bola ako prvá otvorená v Banskej Bystrici. OZ Šanca pre 

pečeň,  osobne jej predsedníčka  sa aktívne zúčastňuje aj na jej prevádzkovaní. Prítomným 

dali do pozornosti a prostredníctvom internetu prezentovali aj webovú stránku  OZ. 

         Prostredníctvom AOPP majú  OZ, pacientske združenia možnosť vyjadrovať sa 

k pripravovaným zákonom, pripomienkovať existujúce zákony, poukazovať na problémy, 

ktoré im sťažujú a obmedzujú ich životné podmienky. 

     Všetci zúčastnení ocenili obsahové a organizačné zameranie konferencie, ktoré smerovalo, 

najmä  k Márií Lévyovej,  prezidentke AOPP,  ale i  celému organizačnému tímu.  Zároveň 

všetci odpovedali na spoločnú  otázku: „Čo môže AOOP urobiť pre OZ pacientov? 

Požiadavky boli rôzne ale najčastejšie požadovali pomoc pri presadzovaní požiadaviek na MZ 

SR a MPSVR SR. Vízia je pre budúci rok je zorganizovať stretnutie pacientskych združení so 

samostatným programom:  SPOZNÁVAJME SA NAVZÁJOM. 

Konferencie sa za OZ  Šanca pre  pečeň zúčastnili:   Oľga Štefanická , Ivana Šabová  a 

Čunderlíková Anna 

Zapísala:  Anna Čunderlíková 

Zvolen 27.11.2017 

 

 

 


