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Kto je AOPP?

• AOPP bolo založené v roku 2001

• AOPP je prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske 

organizácie podľa jednotlivých diagnóz

• AOPP je najväčšia pacientska organizácia v SR- pacientska platforma (46 členských organizácií)

• AOPP poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo; informuje o právach a povinnostiach 

pacientov; a o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti

• AOPP organizuje pravidelné vzdelávacie stretnutia na aktuálne témy a pripravuje workshopy a 

konferencie

• AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie, komory MVO, Výboru pre osoby so 

zdravotným postihnutím, European Patients’ Forum a International, Alliance of Patient Organisations; 

zároveň pôsobí vo viacerých komisiách na MZ SR(ŠDTP- nárok pacienta, urgentné príjmy...), stály 

zástupca pacientov na pôde MZ SR



Oblasti pôsobenia
1. Legislatíva

• Kreovanie a práca legislatívnej komisie- pravidelné zasadnutia  (k zákonu 363/ 2011 Z.z.,-Prvá celoslovenská konferencia- november 2017),  
pripomienkovanie legislatívy 

• Verejná politika

• Cieľ – dosiahnuť legislatívne začlenenie AOPP do stálych poradných orgánov ministra zdravotníctva- na návrh AOPP zástupca pacientov na pôde MZ SR

• Projekt dlhodobej starostlivosti- ÚSV RO, Etická komisia MZ SR,  nové štruktúry na MPSVaR ( komory podľa zdr. postihnutia) , Komora MVO,  

2. Európska spolupráca

• Spolupráca s Európskym pacientskym fórom a Medzinárodnou alianciou pacientskych organizácií

3. Poradenstvo

• Zabezpečovať poradenstvo klientom poradne AOPP

• Budovanie siete poradní v rámci SR

• Úrad pacientskeho ombudsmana

4. Vzdelávanie

• Program budovania kapacít

• EUPATI

• Vzdelávacie aktivity na pôde SZU

• Biosimiláry, rozumné užívanie liekov

• Lieky s rozumom 

• Druhá celoslovenská pacientska konferencia - Téma: včasná intervencia, Súčasť: morálne oceňovanie AOPP „Môj lekár“ „Moja 
sestra“

5. Pomoc pacientskym organizáciám

• Pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov aj v oblasti legislatívy a liekovej politiky, monitoring médií- mediálna  orientácia a 
rozvoj  zručnosti, 
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IV. PILIER
Projekty podľa 

aktuálnych potrieb
• Pacient a liek
• EUPATI
• Lieky s rozumom
• Projekt LTC
• Klinické skúšanie 

liekov

Komunikovanie 
potrieb a problémov



Základné práva pacienta chránené Chartou práv pacienta

• Právo na ochranu zdravia, vrátane prevencie

• Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na vysokej 
profesionálnej úrovni

• Právo na prístup k zdravotnej starostlivosti

• Právo na informácie – právo na prístup k informáciám súvisiacim so 
zdravotným stavom pacienta, informácie musia byť pacientovi 
podané zrozumiteľnou formou a na požiadanie aj písomne

• Právo byť informovaný o inovatívnych metódach diagnostiky a liečby 

• Právo rozhodovať o svojom zdraví – liečbu je možné vykonávať iba 
so súhlasom pacienta

• Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dohodnutom alebo 
primeranom čase



Základné práva pacienta chránené Chartou práv pacienta

• Právo slobodného výberu – pacient má právo si vybrať z rôznych liečebných 
metód a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v medziach zákona

• Právo na súkromie – pacient má právo na zachovanie dôvernosti údajov 
o jeho osobných údajoch a informáciách týkajúcich sa jeho zdravotného 
stavu, a to nielen počas života, ale aj po smrti pacienta

• Právo na zmiernenie bolesti v nevyliečiteľnom štádiu ochorenia
• Právo odmietnuť odoberanie a prenos orgánov, tkanív a buniek po svojej 

smrti a odmietnutie pitvy v zákonom stanovených prípadoch
• Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti
• Právo podávať sťažnosti a domáhať sa náhrady škody

Úplné znenie Charty práv pacienta nájdete na stránke Asociácie na ochranu práv pacientov SR: 
http://aopp.sk/storage/app/media/stanovy/Charta_prav_pacientov_SR.pdf

http://aopp.sk/storage/app/media/stanovy/Charta_prav_pacientov_SR.pdf


Poradenstvo AOPP v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti



Poradenská činnosť AOPP- V rámci poradne AOPP bolo v roku 2017 – 1086 podaní

V rámci poradne AOPP bolo v roku 2017 – 1086 podaní
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Cieľom poradenstva je: 

• usmerniť, poradiť, podporiť a pomôcť  ľuďom- pacientom v ťažkých životných situáciách

• učiť ich zorientovať v systémoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti

• vyplniť žiadosti pre úkony sociálneho zabezpečenia,

• vysvetliť ako postupovať pri podávaní sťažnosti , odvolaní, pri hľadaní nového 
poskytovateľa

• pomáhať  riešiť problémy v oblasti liekovej politiky- MZ, zdravotné poisťovne, 
výrobcovia liekov

• byť  dostupný pacientom telefonický, mailom, osobne, zlepšovať a profesionalizovať 
svoju činnosť( ročne poskytujeme cca. 900 rád)

Sme občianske združenie, poskytujeme poradenstvo, nemáme kompetencie vstupovať do 
šetrení orgánov štátnej správy, samosprávy.  Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje 
nevieme zabezpečiť bezplatné právne poradenstvo a  zastupovanie advokátmi pred súdmi, 
o čo ľudia často žiadajú. Chýba verejný ochranca práv pacientov  s potrebnými 
kompetenciami v zákone.   



Oblasť liekovej politiky

AOPP poukazovala v r. 2017 na úskalia v zákone č. 363/2011 Z.z.

▪ obavy pacientov vzbudzovala navrhovaná úprava podmienok v zákone pre vstup
generických liekov do zoznamu kategorizovaných liekov

▪ viac inovatívnych- drahších liekov = viac peňazí z poistenia. Realita = zníženie
platieb za poistencov štátu na historicky najnižšiu úroveň na 3,71 percenta (Záväzky
po lehote splatnosti dosiahli ku koncu minulého roka rekordných 791,13 milióna eur., ročný nárast
dlhov v štátnych ZZ o 123,52 milióna eur.- medziročný nárast o 20,15 milióna eur.)

▪ problémom môžu byť úhrady niektorých zdravotníckych pomôcok

▪ problémom do budúcnosti bol návrh 5 % spoluúčasti pacienta a poskytovateľa
liečby na platbe za lieky, ktorý mal vstúpiť do platnosti v roku 2019- ministerka
Zdravotníctva aj na základe podnetov v AOPP podala návrh na zrušenie



Pacienti a zmeny v liekovej politike? 

Novela zákona 363/2011 Z.z.  

▪ výnimky ostali zachované predlžili sa čakacie doby na ich 
odsúhlasenie

▪ nie sú podpísané zmluvy           ZP+ výrobcovia liekov 

▪ neistota pacientov začiatkom r. 2018           liečba onko- pacientov, so 
zriedkavými ochoreniami  za priamu úhradu  s vysokými  doplatkami 
je  neprijateľná

▪ niektorí pacienti si liečbu uhradili v plnej výške, prípadne doplatky, 
nemedializovali svoje príbehy, niektorí sa odsúhlasenia liečby 
nedočkali 



Pacienti a zmeny v liekovej politike

Zmena doplatkov za lieky pre 
pacientov s IBD ochoreniami

- Pentasa Sachet 2g granulát - 5,25€/september 2017              

24,62€/október 2017

-Salofalk 1,5g granulát -5,06€/september 2017 

30,06€/október 2017

-Salofalk 3g granulát- 2,95€/september 2017

17,95€/október 2017

Riešenie
• spolupráca predsedníčka IBD

• viceprezident AOPP

• medicínski odborníci

• MZ SR

• medializácia 



Pacienti a zmeny v liekovej politike- onkologickí pacienti 

Lonsurf
neodsúhlasenie 
liečby onko
pacientovi dvakrát v 
r. 2018  (výška plnej 
úhrady v SR- 3 500 
€, v ČR- 2 000 € ). 
Pacient si uhradil 
liek na dva cykly.  
Odporučenie –
podať si v máji 2018 
tretiu žiadosť.   

Nová liečba 

Xalkori

(výške úhrady 
3734,30 € ) –
pacientova 
spoluúčasť mala byť 
400 €- onko
pacientom  ZP liek 
uhradili aj napriek 
tomu, že to bolo v 
rozpore s v tom 
čase s platným  
zákonom.

Nová liečba 

Jevtana

neodsúhlasenie 
liečby pacientovi v r. 
2017, o rok neskôr v 
r. 2018 (výška 
úhrady  5 000 € ) . V 
apríli 2018 podaná 
ZP tretia žiadosť na 
schválenie liečby na 
výnimku. 

Opakovane 
neschválená  liečba 

Herceptin+ Prjeta

kombinovaná liečba, 
napriek opakovaným 
žiadostiam od r. 
2016  osúhlasený iba 
Herceptin.  K 
poslednej žiadosti 
neobdŕžané 
stanovisko ani po 30 
dňovej lehote.   

Opakovane 
neschválená liečba  

Deklarované - lieky schvaľované na výnimky  nebudú mať 
finančný dopad na pacienta. Malo byť zachované kontinuálne 

pokračovanie liečby.  

Dôraz na aspekty -
vedecké,  politické, 

právne, etické, 
psychologické



Aké má  pacient možnosti v prípade neodsúhlasenia liečby ? 

• Odvolať  sa na  GR ZP- čo ak dostane zamietavú odpoveď a lekár inú možnosť nevidí?  

• Obrátiť sa na MZ SR- bude poukázaný opäť na ZP, prípadne na ÚDZS

• Obrátiť sa na ÚDZS- ešte nedošlo k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, šetrí sa 
dokumentácia a časovo nie je šetrenie obmedzené

• Obrátiť  sa na prezidenta SR- odpoveď v duchu, budem sa pýtať GR ZP

• Obrátiť sa na AOPP- poskytujeme poradenstvo, môžeme pacienta usmerniť, napísať 
podnet, osloviť kompetentných ( je na ich dobrej vôli, či budú s nami komunikovať) 

• Obrátiť sa na média- mnohí to využívajú ak jednu z posledných možnosti

• Obrátiť sa na súdy – ide o zdĺhavý a časovo náročný proces

Nádejou pre pacientov môžu byť Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – mali by 
stanoviť nárok pacienta. 



Pacient ako rovnocenný partner v systéme zdravotnej starostlivosti

• Potreby lepšieho zladenia farmaceutických inovácií s 
neuspokojenými potrebami pacientov.

Pacient

Poznať potreby, príznaky 
ochorenia a vedľajšie účinky 
liečby, ako aj neuspokojené 

potreby v liečbe a kvalite 
života. 

Informovaný 
(vzdelaný, aktívny) 

pacient môže 
participovať 

a ovplyvňovať svoje 
zdravie, má vyššiu 
šancu dosiahnuť 
dobré výsledky.

Priamou a konštruktívnou 
komunikáciou s pacientmi, 
pacientskymi odborníkmi a 

reprezentantmi 
pacientskych organizácií  
benefity získavajú všetci  

"Účasť pacientov vo 
vedeckých výboroch 

vedie k zvýšeniu 
transparentnosti a 
dôvery v regulačné 

procesy a rozvíja 
vzájomný rešpekt medzi 
regulačnými orgánmi a 

spoločenstvami 
pacientov“ (Stanovisko 

EMA, 2011). 

Potreby lepšieho 
zladenia 

farmaceutických 
inovácií s 

neuspokojenými 
potrebami 
pacientov.



Ďakujem za pozornosť  
PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr
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