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V dňoch 23. 24. 11 2018 sa dve členky nášho OZ Šťastie si ty Veronika Medlíková
a Alena Králiková zúčastnili tejto akcie, ktorej cieľom bolo oboznámiť širokú 
pacientskú, ale aj odbornú verejnosť s problémami a možnosťami alternatívnej 
liečby náhradnými lacnejšími liekmi; takzvanými generikami a biostimulármi.

Za účasti ministerky zdravotníctva a zároveň aj pod jej záštitou a pod odbornou 
záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Prof. MUDr. Petra
Šimka CSc. Na konferencii s témami

Včasná intervencia ako základ úspešnej liečby

Biologické a biologicky podobné lieky

Klinické skúšanie liekov a pacient

Životné príbehy pacientov

Odznelo množstvo prednášok.

Zástupcovia zdravotných poisťovní, asociácií, organizácií a iných inštitúcií, 
skutoční odborníci s mnohými titulmi hádam z každej oblasti verejného zdravia 
a zdravotníctva uviedlo celé more argumentov, protiargumentov, rôznych teórií 
a návrhov možných riešení..., ale pacient v konečnom dôsledku zostal v rovine... 
ak..., ak by..., priveľa ak, pretože momentálne viac víťazí ekonomika nad 
medicínou.

Mňa zaujal príspevok zástupkyne zdravotnej poisťovne Dôvera. Odprezentovala 
návrh, ktorý poslali na ministerstvo zdravotníctva SR, ale dodnes nedostali žiadne
vyjadrenie. „Čítal to vôbec niekto? Alebo sa to stratilo?“ Na túto skutočnosť 
zareagoval moderátor – „ak potrebujete skartovať akýkoľvek dokument, vložte ho
do obálky, pošlite nám ju na ministerstvo a my vám to zodpovedne skartujeme 
a stratíme.“ Vtipne tak odľahčil pomerne napätú  atmosféru v kongresovej sále.

Zástupkyňa ministerstva zdravotníctva ČR Jana Hlaváčová svojou prednáškou 
priblížila ročnú prax systémového zapojenia pacientov, s ktorým majú skúsenosti 
od júla 2017, kedy vzniklo oddelenie podpory práv pacientov v sekcii legislatívy 
a práva.

Pacientská rada v štruktúre MZČR – poradný orgán ministra proaktívny 
a konzultačný, účasť pacientov v pracovných skupinách MZ – účasť pacientskej 
rady.

Neskôr v diskusii vyjadrila voj obdiv všetkým – organizátorom aj zúčastneným. 
Skonštatovala, že hoci majú bohaté skúsenosti so SUKL – systémom, nikdy sa im 



nepodarilo zorganizovať nič podobné a na takej vysokej úrovni, akou je táto 
konferencia.

Veľmi zaujímavé príspevky z oblastí investícií do zdravotníctva, zložitých 
klinických výskumov trvajúcich 12 – 13 rokov s priemernými nákladmi 2,6 
miliardy USD na vývoj jedného lieku, tisícky testovaných dobrovoľníkov, ale aj 
informácie o nozokomiálnych nákazách vyliečiteľných  v priebehu niekoľkých 
týždňov, neraz nesprávnou diagnostikou zamieňaných a celé roky liečených na 
detskú mozgovú obrnu, alebo národný onkologický program – tisícky informácií 
ľudských príbehov a osudov.

Celodenné rečnenie „a boje každého o tú svoju pravdu“ zavŕšilo slávnostné 
vyhlasovanie ocenenia AOPP „môj lekár“, „moja sestra,“ kde si 10 lekárov  a 10 
sestier prevzalo ocenenie AOPP za obetavú prácu a prínos v oblasti zdravotníctva.
Slávnostnú atmosféru dokreslil krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavila 
Janka Gupková, huslistka – členka slovenskej filharmónie a manželia Kolmanoví – 
spev a hra na klávesy.

Druhý deň konferencie otvoril PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSC., AOPP, 
LF, SZU Ing. Martin Mňahončák PhD., z úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti odprezentoval národný projekt „kvalitnejšie verejné 
politiky prostredníctvom lepšieho poznanie občianskej spoločnosti.“

Workshopy pre pacientov a ukončenie konferencie si už vypočula iba moja „zlatá 
kolegynka“ Veronika, pretože ja som „bohužiaľ,“ musela riešiť batožinu, ktorá mi 
bola odcudzená z odkladacieho priestoru hotela hneď v deň príchodu.

Moje poďakovanie patrí  MUDr. Marcele Barovej, ktorá mi bola po celý čas 
nápomocná aj pri vybavovaní večerných liekov v lekárni.

Dobrý dojem z inak veľmi dobre zorganizovanej akcie mi pokazil tento doposiaľ 
ešte nedoriešený incident. A možno mi tam trošku chýbal aj zástupca najväčšej – 
všeobecnej zdravotnej poisťovne – ospravedlnený pre pracovné povinnosti, 
ktorého tam „zastupovali“ drobné reklamné predmety.

Napriek všetkému si myslím, že nás všetky tieto skúsenosti posunuli   o krok 
dopredu, pretože aj „negatívna skúsenosť je predsa len skúsenosť“, ktorá 
preverila naša silu a odhodlanosť zvládnuť spolu aj zdanlivo nezvládnuteľné 
situácie.

V Prievidzi
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