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SPOKOJNÝ PACIENT, LEPŠIE ZDRAVOTNÍCTVO

Pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH
Pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
Konferencia je spojená s udeľovaním ocenenia AOPP
„Môj lekár“, „Moja sestra“

PROGRAM

1. deň | piatok 19. novembra 2021
Otvorenie prvého dňa konferencie
Mária Lévyová a hostia
		
I. BLOK prednášok
Práva pacientov na dostupnú liečbu
z pohľadu regulátora, platcov
a poskytovateľov
Moderátor: Richard Fides
9.00 – 10.45 Otvorenie
Pietna spomienka na Teréziu
Hurbaničovú – dlhoročnú prezidentku
Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR,
členku Revíznej komisie AOPP
Zdravotná a lieková politika
ministerstva zdravotníctva v kontexte
práv pacientov
Róbert Babeľa, štátny tajomník,
Ministerstvo zdravotníctva SR
Právo pacientov na dostupnú
zdravotnú starostlivosť z pohľadu
nemocníc – Efektívny manažment
pacienta
Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banská Bystrica, Asociácia
štátnych nemocníc SR
Optimálne financovanie zdravotnej
starostlivosti
Michal Štofko, Asociácia zdravotných
poisťovní SR
Zodpovednosť pacienta za svoje
zdravie z pohľadu poisťovne
Beáta Havelková, podpredsedníčka
predstavenstva, Všeobecná zdravotná
poisťovňa

2. deň | sobota 20. novembra 2021
8.00 – 12.00
Moderátor: Richard Fides
Možnosti a limity ambulantných
lekárov pri napĺňaní potrieb pacientov
Marián Šóth, prezident, Asociácia
súkromných lekárov
Telemedicína a inovácie v liečbe
a diagnostike
Lukáš Palaj, Sekcia digitalizácie
a informatiky, Ministerstvo zdravotníctva SR
10.45 – 11.15 Prestávka
II. BLOK prednášok
Práva pacientov na dostupnú liečbu
z pohľadu predstaviteľov liekového
reťazca a medicínskych technológií
Moderátor: Richard Fides
11.15 – 12.30
Pridaná hodnota inovatívnej liečby
pre pacienta – Faktory vplývajúce
na dostupnosť liekov pre pacientov
na Slovensku
Iveta Pálešová, riaditeľka, Asociácia
inovatívneho farmaceutického priemyslu
AIFP
Generické a biosimilárne lieky
a ich potenciál pre efektívnu liečbu
Terézia Szádocká, prezidentka, Asociácia
pre generické a biosimilárne lieky GENAS
Medicínske technológie a zdravotnícke
pomôcky sprevádzajú človeka
po celý život
Katarína Danková, výkonná riaditeľka,
Slovenská asociácia dodávateľov
zdravotníckych pomôcok SK+MED

Život zachraňujúci klinický asistent
v mobilnom telefóne – nástup novej
éry medicíny?
Robert Herman, Co-founder
and COO, Powerful Medical

Dodržiavanie práv pacientov
so zriedkavými ochoreniami
na Slovensku
Tatiana Foltánová, odborný garant,
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Lekáreň ako poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti
Ondrej Sukeľ, prezident,
Slovenská lekárnická komora

14.30 – 14.45 Prestávka

12.30 – 13.30 Obed

IV. BLOK prednášok
Práva detí v rámci poskytovania
zdravotnej starostlivosti
Moderátor: Richard Fides
14.45 – 16.00

III. BLOK prednášok
Pacient a liek: práva pacientov
a zlepšenie ich vymožiteľnosti
Moderátor: Dominik Tomek
13.30 – 14:30
História vzdelávania pacientov
na akademickej pôde
Jozef Holomáň, emeritný profesor,
Slovenská zdravotnícka univerzita
Etika v medicíne ako základný
predpoklad dodržiavania práv
pacientov
Jozef Glasa, prednosta, Katedra
klinickej farmakológie, Lekárska
fakulta SZU
Postavenie slovenského pacienta
v rozhodovacích procesoch
Dominik Tomek, Katedra
klinickej farmakológie,
Lekárska fakulta SZU

Sociálna pediatria a práva dieťaťa
a práva sociálne ohrozených detí
Jozef Mikloško, vedúci katedry,
Freyberghov ústav a katedra prenatálnej
psychológie a psychológie zdravia,
Vysoká škola svätej Alžbety
Práva pacientov s Downovým
syndrómom pri zabezpečovaní
optimálnej zdravotnej starostlivosti
Mária Šustrová, ambulancia pre ľudí
s Downovým syndrómom, Slovenská
zdravotnícka univerzita
Zdravotná starostlivosť o deti
v rozdelených rodinách – Dôležitosť
pravdivej a úplnej anamnézy
pri maloletých pacientoch
Iveta Kačkovičová, Rada pre práva dieťaťa
Cesta lieku alebo zdravotníckej
pomôcky k deťom je zložitá –
Kým sa liek alebo zdravotnícka

pomôcka môžu používať u detí,
v čom je to náročnejšie
Ján Kyselovič, Univerzita Komenského
Hodnotenie zdravotníckych technológií
určených pre detských pacientov
Elena Marušáková, viceprezidentka,
Asociácia na ochranu práv pacientov
18.00
Vyhlasovanie oceňovania
„Môj lekár“, „Moja sestra“,
„In Memoriam“
Odovzdanie ocenení
Krst Senior Boxov
Kultúrny program
Moderátor: Dárius Richter,
Katarína Gavalcová

V. BLOK prednášok
Pohľad pacientskych organizácií
na uplatňovanie práv pacientov
pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti a liečby
Problematika prenosu, ochorenia
a práv pacientov na liečbu hepatitídy C
u rizikovej skupiny pacientov –
„Môžu si za to sami. Naozaj?
(Správa o stave eliminácie VHC v SR)“
Eliška Lovrantová, Fakultná nemocnica
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská
Bystrica
Aktuálne témy v oblasti práv pacientov
a dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Mária Lévyová, Dominik Tomek, Elena
Marušáková, Asociácia na ochranu práv
pacientov
Prezentácie pacientskych organizácií
– práva pacientov so zameraním
na jednotlivé diagnózy pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a liečby
Diskusia s partnermi o potrebách zmien
v oblasti zlepšenia vymožiteľnosti práv
pacientov
Pozvaní: MZ SR, poslanci Výboru NR SR
pre zdravotníctvo, poslanci Výboru NR SR
pre sociálne veci, zdravotné poisťovne,
odborníci, zástupcovia združujúci
výrobcov liekov a zdravotníckych
pomôcok, partneri konferencie
Záver konferencie

