VZDELÁVACÍ PROGRAM
PRE PACIENTOV
ZDRAVOTNÍCTVO A DOSTUPNOSŤ LIEČBY
A LIEKOV

VZDELANÍ PACIENTI SÚ PRE
ZDRAVOTNÍCTVO CENNOU POMOCOU

SITUÁCIA VO VZDELÁVANÍ PACIENTOV NA SLOVENSKU
Systém na Slovensku definuje pacienta
ako
prijímateľa
zdravotnej
starostlivosti.
Vyspelé krajiny ho však už vidia ako
partnera - profesionála, ktorý dokáže poradiť
pri efektívnejšom nastavení zdravotníckeho
systému.
Vzdelávanie pacientov sa ešte stále podceňuje.
Nemáme odborníkov, ktorí by sa mu venovali,
chýbajú vzdelávacie materiály i pedagogické
zázemie.
EXISTUJÚ TRI HLAVNÉ DÔVODY, PRE KTORÉ
POTREBUJEME VZDELÁVAŤ PACIENTA.

Mnohí pacienti sú ľudia v produktívnom veku a ich vzdelávanie
je

nevyhnutné

z

hľadiska

ich

začlenenia do pracovných procesov.
Vzdelávanie
lepšie

pacientom

manažovať

ich

umožní
vlastné

ochorenie.
Vzdelávanie zástupcov pacientov,
tzv.

pacientskych

advokátov,

ktorí sa v ich mene zúčastňujú
rozhodovacích procesov, im umožní
stať sa partnerom v procesoch
rozdeľovania

zdrojov,

kreovania

zdravotných systémov a pod.

Skúsenosti zo sveta ukazujú, že takto vzdelaní
pacienti a pacientski advokáti pomáhajú lepšie
nastaviť systémy a zohľadniť potreby pacientov.
Aj pacientske organizácie na Slovensku majú
dlhodobo ambíciu participovať na rôznych
typoch rozhodovacích procesov, stať sa členmi
kategorizačných komisií a spolurozhodovať
napríklad o tom, aké lieky alebo zdravotnícke
pomôcky a výkony budú hradené z verejného
zdravotného poistenia. V poslednom čase sa
táto otázka stáva veľmi aktuálna aj v súvislosti
s tzv. revíziami úhrad liekov a s neustálymi
(medializovanými) spormi o doplatky za lieky.
Na to, aby sa pacienti mohli stať partnermi
odborníkov a ostatných účastníkov takýchto
procesov,
je
dôležité,
aby
disponovali
potrebnými vedomosťami a absolvovali náležité
vzdelávanie. Stále sa však objavujú názory, že
pacienti a pacientske organizácie sú agentmi
farmaceutického či potravinárskeho priemyslu,
ktorí – ak ich vpustíme do systému – budú
presadzovať komerčné záujmy, prípadne budú
chcieť len to najlepšie a najdrahšie. To však
nie je pravda. Keď s takýmito pacientmi,
resp.
pacientskymi
advokátmi
pracujete
a komunikujete, zistíte, že na základe získaných
informácií sú schopní racionálne posúdiť svoje
potreby, ako aj možnosti systému.

S CIEĽOM OBJASNIŤ PROCESY, KTORÝMI SA ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE LIEKOV DOSTÁVA K PACIENTOVI, JE PRE ZÁSTUPCOV PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ
NA SLOVENSKU VYTVORENÝ ODBORNÝ VZDELÁVACÍ
PROGRAM.
Vzdelávací program má nasledujúce ciele:
•

naučiť pacientov chápať, aké úkony vedú
k zabezpečeniu dostupnosti liečby;

•

objasniť legislatívu, cenotvorbu aj 		
systém hradenia, úlohy jednotlivých 		
hráčov v zdravotníckom sektore;

•

vysvetliť princípy tvorby a rozdeľovania
ekonomických zdrojov, limity verejných
zdrojov v zdravotníctve a úlohu, ktorú 		
môže pri rozdeľovaní zdrojov zohrať 		
pacient.

AKO SA ZOSTAVOVALI
VZDELÁVACIE MODULY
A KOMU JE VZDELÁVANIE
URČENÉ
Chcete aj vy zlepšiť dostupnosť kvalitnej liečby pre
pacientov?
Počuli ste už o situácii, keď pacient nedostal liek
alebo liečbu, ktorú mu lekár odporučil?
Viete prečo niektoré lieky nie sú dostupné na
Slovensku?
Viete aké sú možnosti pacienta zabezpečiť si liečbu?
Vzdelávací
program
je
určený
pre
členov
a predstaviteľov pacientskych organizácií, ktorí
majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení
postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku.
Predpokladom jeho absolvovania je základný
prehľad o fungovaní štátu a ochota a pripravenosť
vzdelávať sa o systéme slovenského zdravotníctva.
Vzdelávanie pozostáva z klasických prednášok,
interaktívnych workshopov a záverečnej práce.
Je ukončené obhajobou záverečnej seminárnej
práce a slávnostným odovzdaním absolventského
certifikátu.

Pilotný ročník sa venoval zdravotníctvu a dostupnosti liečby a liekov. Ako
nadstavba sa plánuje kurz mediálnych zručností. Pokročilé kurzy budú
v budúcnosti rozvíjať získané znalosti
a rozšíria sa aj na sociálnu oblasť.

PRÍNOS PROGRAMU

PRÍLEŽITOSŤ
stať sa lídrom v aktivitách pacientskych organizácií, relevantným
partnerom v diskusiách so štátnymi
a verejnými inštitúciami.

MOŽNOSŤ
byť navrhnutý/-á ako zástupca pacientov na rokovania Kategorizačnej
komisie a Kategorizačnej rady MZ SR,
ako aj odborných pracovných skupín
a byť prizývaný/-á na rokovania Pracovnej skupiny AOPP pre hodnotenie liekov a liekovú politiku.

POTENCIÁL
poskytovať
konzultácie
štátnej
a verejnej správe, farmaceutickým
a iným spoločnostiam za primeranú
odmenu, možnosť zapojiť sa do lektorského zboru AOPP a publikovať
v médiách a odborných časopisoch.

Záverečné
vzdelávania

práce

ročníka

borného časopisu Farmakoekonomika a lie-

na vzdelávaní budú aktívne hľadať priestor na

ková politika a budú prednesené v rámci

odborných konferenciách, kde by sa vhodné

tematického kurzu Pacient a liek na Lekárskej

témy mohli prezentovať.

zdravotníckej

číslo

i na odbornej konferencii Farmako-ekonomika
na Slovensku. Všetky organizácie spolupracujúce

Slovenskej

mimoriadne

1.

od-

fakulte

uverejní

absolventov

univerzity

8 CELODENNÝCH SEMINÁROV

15 ŠKOLITEĽOV

52 VYUČOVACÍCH HODÍN

10 PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ

OBSAHOVÁ NÁPLŇ VZDELÁVANIA

MAKROEKONÓMIA
A ROZDEĽOVANIE
ZDROJOV
V ZDRAVOTNÍCTVE
Úvodná časť modulu sa sústredila
na vysvetlenie toho, čo je to makroekonómia,

aké

nástroje

používa

a ako súvisí s rozdeľovaním zdrojov
v zdravotníctve.

DOSTUPNOSŤ
LIEKU POČAS JEHO
ŽIVOTNÉHO CYKLU

Pochopenie základov rozdeľovania
verejných
zdrojov
pacientom
(prioritne združeným v pacientskych
organizáciách) umožní lepšie sa
zapájať do politických a iných
procesov súvisiacich s hľadaním
a rozdeľovaním zdrojov v zdravotníctve.

Druhý modul poskytol prehľadný
prierez cesty lieku od výskumu počas
klinického skúšania až po reálnu
možnosť pacienta vyzdvihnúť si ho
v lekárni. Cesta k pacientovi je
skutočne náročný, zdĺhavý a vysoko
rizikový proces, do ktorého vstupujú
mnohé faktory, a tak v konečnom
dôsledku
ovplyvňujú
dostupnosť
liečby pre pacienta.

Lepšia orientácia v tejto oblasti
môže posilniť kompetencie pacientov
v
oblasti
poskytovania
informácií a získavania nástrojov
na posilnenie postavenia pacientov
v oblasti zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, pomôcť pri získavaní
najlepších možných služieb alebo
intervenovaní do systému služieb
v mene jednotlivca alebo skupiny.

Základným faktorom, či už na
medzinárodnej alebo národnej úrovni,
je jednoznačne legislatíva, ktorá je vo
vzťahu k lieku skutočne veľmi rozsiahla,
komplikovaná a v mnohých prípadoch
pre pacienta veľmi fragmentovaná.
Súbor právnych noriem je tiež
kľúčovým determinantom pre subjekty
vytvárajúce tzv. liekový reťazec, vďaka
ktorému sa liek dostáva k pacientovi.
Modul ponúkol jedinečnú šancu získať
komplexné informácie o tom, v čom
všetkom spočíva úloha a zodpovednosť
každého subjektu liekového reťazca
a aké sú ich očakávania či pohľady na
liekovú politiku.

PREZENTÁCIE
A HODNOTENIE
ZÁVEREČNÝCH PRÁC
ZÁKLADY ZDRAVOTNÉHO
POISTENIA
Cieľom tejto časti bolo vysvetliť, čo je to poistenie,
ako funguje, aké sú špecifiká zdravotného
poistenia a riadenia zdravotných poisťovní.
Následne na ňu nadviazal modul Pacient
v zdravotnej poisťovni.
Základné pojmy a definície poistenia a rizika,
klasifikácia a druhy poistenia, poistenie povinné
a dobrovoľné, verejné a súkromné zdravotné
poistenie,
ovplyvniteľné
a
neovplyvniteľné
zdravotné riziká, nepoistiteľné náklady. Čo vplýva
na zdravotné poistenie, aké modely financovania
poznáme. História, formy a princípy, súvisiaca
legislatíva.

SYSTÉM STANOVENIA
ÚHRAD A DOPLATKOV ZA
LIEKY
Ak liek prejde rozsiahlym klinickým skúšaním, kde
sa potvrdí jeho účinnosť a bezpečnosť, môžeme
povedať, že sa stáva skutočne dostupným
pre pacienta? Kto rozhoduje o hradení liekov
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia
a aký je proces posudzovania liekov na Slovensku?
Čo všetko musí liek splniť, aby mohol byť zaradený
do kategorizačného zoznamu? Vie pacient rozlíšiť
medzi cenou lieku v lekárni a úhradou zdravotnej
poisťovne? Ako vzniká doplatok za liek pre
pacienta?
Toto je len niekoľko otázok, na ktoré účastníci našli
odpoveď počas tretieho vzdelávacieho modulu.

Na záver kurzu si každý účastník vybral tému
záverečnej práce, ktorú vypracoval s prideleným
mentorom a následne obhájil pred komisiou
zloženou z odborníkov v súkromnom aj verejnom
sektore.
Medzi
zaujímavo
a
odborne
spracované
témy patrili dostupnosť inovatívnej liečby pri
juvenilnej idiopatickej artritíde, IBD ochoreniach,
mnohopočetnom myelóme, sclerosis multiplex,
triple-negative karcinóme prsníka, hepatitíde
pečene a antikoagulačnej liečbe. Ďalšími témami,
ktorým sa študenti venovali, boli výnimky
pri rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
financovanie doplatkov pre pacientov, na ktorých
sa vzťahuje ochranný limit, a aktivizácia mladých
ľudí v pacientskych organizáciách.

AKÉ BOLI
OČAKÁVANIA
PACIENTOV PRED
ZAČIATKOM
VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU?

„Verím,

že po absolvovaní
takéhoto kurzu by som vedel
mnohým ľuďom lepšie pomôcť,
prípadne ich nasmerovať na
správnu cestu v spleti nášho
zdravotného systému.”

„Pacientske

„Kurz

ma zaujal svojou
komplexnosťou. Zdravotná starostlivosť nie je len predpisovanie liekov lekárom, ide
o zložitý mechanizmus, do
ktorého sú zapojené rôzne subjekty, a preto by som si chcela
prehĺbiť vedomosti o jeho fungovaní. Predpokladám, že získam informácie, ktoré pomôžu
našim členom pri riešení ich
problémov, ako aj našej organizácii pri presadzovaní záujmov voči štátnym a verejným
inštitúciám.”
Šanca pre pečeň

Sclerosis multiplex

„Od

vzdelávacieho
kurzu
očakávam získanie poznatkov
potrebných na ochranu práv
pacientov a poskytnutie odbornej právnej pomoci. Ďalej
by som chcel získať aj poznatky
z oblasti tvorby cien a cenovej
politiky pri liečivách, aby bolo
možné pacientom pomôcť, keď
majú nárok na príslušné lieky
a keď je potrebná aj určitá
výnimka.”
Slovenský klub pacientov po
transplantácii krvotvorných
buniek

„Keďže

by som rada bližšie
spoznala procesy prebiehajúce
v
rámci
zdravotnej
starostlivosti o pacienta, najmä
ohľadom dostupnosti liečby
a liekov na Slovensku, účasť
na vzdelávacom programe je
výbornou príležitosťou. ”
Amazonky

„Som

v oblasti zdravotnej starostlivosti či liečby
mi prehĺbi vedomosti a pomôže
relevantne reagovať a radiť
pacientom a členom nášho
občianskeho združenia.”

presvedčený, že workshop by mi v mnohom pomohol
lepšie sa pripraviť na diskusiu
s inštitúciami pri presadzovaní
záujmov pacientov a celej
našej pacientskej organizácie.
Som pripravený a odhodlaný
na sebe pracovať, vzdelávať
sa a byť silným partnerom
a hlasom všetkých pacientov
bez ohľadu na diagnózu.”

Slovak Crohn Club

Sekunda pre život

„Vzdelávanie

témy sú oblasť,
ktorej by som sa chcela
venovať a pomáhať druhým.”
Liga proti rakovine
na Slovensku

„Z

pochopiteľných dôvodov
ma preto zaujímajú informácie týkajúce sa liečebných
postupov a používaných liekov.
Neustále sa stretávam s problémom schvaľovania liekov
poisťovňami, dostupnosti liekov, registrácie nových a oveľa
účinnejších liekov s menšími
vedľajšími účinkami. Popri
tom sa mi opakovane potvrdzuje dôležitosť informovanosti pacientov v danej problematike a zároveň nutnosť
aktívnej činnosti pacientov pri
domáhaní sa svojich práv.”
Slovenská myelómová
spoločnosť

„Od

vzdelávacieho
programu očakávam rozšírenie
vedomostí a získanie lepšieho
prehľadu o možnostiach ovplyvniť situáciu v zdravotníctve v prospech pacientov,
získanie a prehĺbenie zručností
potrebných na obhajobu pacientskych práv. V praxi by
boli získané poznatky využité
najmä na pôde Ligy proti
reumatizmu na Slovensku, ale
aj pri pôsobení v AOPP a iných
pacientskych združeniach.”
Liga proti reumatizmu
na Slovensku

Vzdelávací program bol vytvorený v rámci
projektu

„Budovanie

organizácií“,
aj

Európske

Odborným

ktorý

kapacít

okrem

pacientske
garantom

pacientskych

iných
fórum

podporilo
v

Bruseli.

vzdelávania

je

PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc.,
dlhoročný

člen

vedenia

Európskeho

pacientskeho fóra v Bruseli, Medzinárodnej
spoločnosti

pre

farmakoekonomiku

vo

Washingtone a Asociácie na ochranu práv
pacientov SR v Bratislave.

Toto vzdelávanie organizuje občianske združenie Pacientsky
hlas pod vedením Asociácie na ochranu práv pacientov
SR a s odbornou garanciou Slovenskej akadémie vzdelávania
pacientov pri Slovenskej zdravotníckej univerzite a EUPATI
Slovensko. Finančne bol doposiaľ podporený z projektu Budovanie
kapacít pacientskych organizácií a z neobmedzeného edukačného
grantu Asociácie inovatívnych farmaceutických spoločností.

ZÚČASTNENÉ
ORGANIZÁCIE
Liga proti reumatizmu
na Slovensku

Šanca pre pečeň

Slovak Crohn Club

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR

Viktoria LPR-Košice - Lymfoma

Slovenský klub pacientov po
transplantácii krvotvorných buniek

OZ Sekunda pre život

Slovenská myelómová spoločnosť

OZ Amazonky

Pacient so sclerosis multiplex
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