PRVÁ NÁRODNÁ PACIENTSKÁ KONFERENCIA AOPP
v dňoch 24.-25.11.2017 v Bratislave
Motto konferencie: LIEKY S ROZUMOM
Konferenciu uviedla PhDr. Mária Lévyová - prezidentka AOPP a
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.,PhD.

Časť I. Aktuálne témy v zdravotníctve z pohľadu novely zákona č.363/2011 Z.z.
Novela zákona sa týka rozsahu a podmienok úhrady a dostupnosti liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín.
1. Hlavné ciele novely zákona č.363/2011 Z.z. predniesol MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH
z MZ SR.
Náklady na úhradu liekov, dietetických potravín, zdravotných pomôcok a na zdravotnícke
technológie stúpajú.
Novela má za cieľ zníženie finančných dopadov doplatkov pre pacienta. Naopak, lieky
pre kategóriu ultra orphan majú byť uhrádzané automaticky.
2. Riaditeľka odboru liekovej politiky VšZP, PhDr. Lubica Hlinková, MPH upozornila
na neúmerne vysokú spotrebu liekov, kde sa "strácajú" peniaze. Príčinou sú nepotrebné
väčšie balenia, resp. pri výmene lieku sa pôvodný nevráti. Poisťovňa odkazuje na web
stránku - liekysrozumom.sk.
3. Ing. Elena Májeková z poistovne UNION zhrnula čo trápi slovenského pacienta, ako
rastú náklady na liek/pacient a informovala o riešeniach v Európe-konkrétne v Holandsku.
Odporučila urýchlené zavedenie e-receptu.
4. PharmDr. Monika Lainczová z poisťovne Dôvera zopakovala ako predošlé poisťovne
hlavnú úlohu pacienta pri výbere lieku pomocou služieb „lieky s rozumom“ a bezpečné
lieky on-line. Dôvera už používa recepty s čiarovým kódom, čo je krok ku e-receptu.
5. MUDr. Marián Šóth z Asociácie súkromných lekárov vyslovil zásadný nesúhlas
s návrhom 5% spoluúčasti lekára na platbe za predpísaný liek. Môže to vyvolať nedôveru
pacienta, či nechce lekár na ňom ušetriť predpisom lačnejšieho lieku. Taktiež odporučil
e-recept od 1.1.2018.
6. PharmDr. Ondrej Sukeľ zo Slovenskej lekárnickej komory vyzdvihol úlohu farmaceuta
ako pomocníka pacientovi pri výbere lieku, ako aj o dostupnosti siete lekární s odborným
personálom.
7. Mgr.Ivan Chalupa, MPH z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu
predniesol informáciu o nástupe novej generácie liekov a poukázal na súvislosti
s nekvalitou dát poskytovaných zdravotníctvom, kde sú veľké disproporcie.
8. MUDr.Terézia Szádocka z Asociácie generických výrobcov GENAS vysvetlila , že
generikum nie je liek nižšej kategórie, ale že generikum je identický liek s originálom,
vyrábaným po skončení patentovej ochrany originálu.
9. Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD. zo Slovenskej lekárskej spoločnosti priblížil predstavu
ideálnej spolupráce lekára s pacientom pri predpisovaní liekov. Predstava je vzdelaný
pacient ako partner lekára.
Vyslovil svoj názor zakázať predaj výživových doplnkov v lekárňach, pretože veľa
pacientov podlahne reklame o lepšej účinnosti doplnku ako lieku.

10. PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity
hovoril o biologických a biologicko-podobných liekoch ako o konci výroby a používania
liekov vyrábaných chemicky. Vysvetlil, že biosimilary vznikajú komplexným bioprocesom,
čo výrobne trvá dlhšie a sú doposiaľ cenove drahšie.
11. Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Ústavu
farmakológie vyzdvihol tzv. racionálnu farmakoterapiu a zdôraznil úlohu spolupráce
vzdelaného pacienta v komunikácii s lekárom pre klinické štúdie.
12. Ing.Petra Balážová doporučila metódu Fit for Work, čo je včasná intervencia pri podcenení prvotných symptómov ochorenia, ktoré pracovníkovi zhoršia pracovný výkon.
Ten z obavy o stratu práce svoje ochorenie utají pred zamestnávateľom.
Dôležitá je identifikácia problému, včasné odoslanie k špecialistovi, nasleduje zlepšenie
zdravotného stavu pracovníka a návrat do pracovného procesu.

Časť II. SPOZNAJME SA NAVZÁJOM
V tento časti konferencie AOPP boli prezentácie jednotlivých pacientských spoločností
podľa zdravotného zamerania.
V tejto časti predniesol Ing. Milan Petrovič aktivity SMyS ako aj pacientskeho klubu
SMyS a podporil vzájomnú komunikáciu s AOPP na prospech pacienta.
Vedenie AOPP (pani PhDr.Mária Lévyová) prisľúbilo dodať našej organizácii elektronickú
verziu prezentácii prednášateľov.
Zaznamenal Ing. Milan Petrovič 25.11.2017

