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O NL IN E
ROK

AKADEMIE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (APO)
je projekt Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zaměřený
na vzdělávání a budování kapacit, který je určen pro české pacientské organizace
a má tyto hlavní pilíře:
•
•
•
•

Vzdělávání				
Vícezdrojové financování
Networking
Transparentnost

CÍLE APO JSOU PŘEDEVŠÍM:
•
•
•
•
•
•
•

Podporovat nezávislost českých pacientských organizací
Umožnit jejich dlouhodobý rozvoj
Zlepšovat kvalitu vnitřních procesů a transparentnost financování
Získávat prostředky z českých i evropských zdrojů
Zlepšovat kvalitu jejich vyjednávacích a komunikačních dovedností
Efektivně využívat internet a sociální média
Vysvětlovat právní postupy, práva a povinnosti pacientů

2012

2014

APO zahájilo svou činnost v roce 2012.
První zasedání se konalo v Parlamentu České
republiky. Tohoto zahajovacího zasedání
se jako zvláštní host zúčastnila Mary Baker,
tehdejší předsedkyně Evropského pacientského
fóra, zástupci Výboru pro zdravotnictví PČR
a více než 40 zástupců pacientských organizací.
V letech 2012–2013 se APO účastnilo
30 pacientských organizací zastoupených
44 individuálními účastníky.

Do roku 2014 APO vstupovalo s 27 nově
registrovanými pacientskými organizacemi
a pokračovalo tak ve své činnosti s celkem
57 pacientskými organizacemi. Během roku
uspořádalo 25 celodenních vzdělávacích
seminářů.
V říjnu 2014 se v rezidenci amerického
velvyslance v Praze konalo APO Alumni,
první každoroční neformální setkání zástupců
pacientských organizací zapojených do APO
a zástupců různých institucí zdravotnického
systému ČR. Akci zahájila jeho excelence pan
Andrew Shapiro, tehdejší velvyslanec USA
v České republice. Druhou záštitu získalo
APO od náměstka ministra zdravotnictví ČR.

2013

V červnu 2014 byl zahájen dílčí projekt
„Znám své léky“, on-line poradna, která
pomáhala pacientům získat informace o lécích,
které užívají, identifikovat možné interakce
a vícečetná použití stejné látky a také
rozpoznat, kterým konkrétním potravinám
a bylinkám by se měli vyhýbat. Ke konci roku
2019 jsme obdrželi více než 50 000 dotazů.

V roce 2013 APO pokračovalo ve své
činnosti navazujícím rekvalifikačním kurzem
„Efektivní manažer neziskové organizace“
– akreditovaným Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Kurzu se zúčastnilo celkem
18 jednotlivých zástupců pacientských
organizací. Kurz zahrnoval 16 celodenních
přednášek s kontrolou účasti a jeden zkouškový
den. Úspěšní účastníci obdrželi oficiální
certifikát. Oficiální záštitu nad Akademií
převzal tehdejší ministr zdravotnictví České́
republiky MUDr. Martin Holcát, MBA.
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2015
V roce 2016 byl poprvé vyhlášena „APO Cena“
za nejlepší probíhající projekt (vítězem byl
projekt Mamma HELP) a nejlepší inovativní
projektová vize (zvítězil projekt Parkinson-Help).

V roce 2015 APO pokračovalo ve své činnosti
za účasti 71 českých pacientských organizací
a uspořádalo 24 celodenních přednášek.
V červnu 2015 vznikla devítičlenná poradní
rada APO. Koncem léta 2015 se konal první
ročník „APO Letní škola“, celodenní pacientská
konference organizovaná ve spolupráci
s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.

Třetí ročník APO Alumni III se konal pod
patronací francouzského velvyslance
v listopadu 2016 na francouzském
velvyslanectví v Praze. Akce se zúčastnili
zástupci organizací pacientů a zástupci
ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro
kontrolu léčiv, Světové zdravotnické organizace,
České lékařské společnosti J.E.P., průmyslu,
médií a další.

Cílem konference bylo dosáhnout užší
spolupráce mezi zástupci organizací
pacientských organizací a zástupci České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
APO Alumni II se konalo na britském
velvyslanectví v Praze. Účastníky vřele přivítala
její excelence paní Jan Thompson. Setkání se
účasnilo více než 60 zástupců pacientských
organizací. Pozvání přijali paní Nicola
Bedlington, Evropské fórum pacientů (EPF),
paní Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně
ministra zdravotnictví České republiky, paní
Alena Šteflová, ředitelka národní kanceláře
Světové zdravotnické organizace v České
republice a zástupci dalších zájmových skupin
českého zdravotnictví.

2017
APO pokračovalo ve své činnosti s více než
90 pacientskými organizacemi, které
měly možnost zúčastnit se 23 celodenních
seminářů.
50 zástupců pacientských organizací se
zúčastnilo třídenního programu v Bruselu
pod záštitou paní Kateřiny Konečné,
poslankyně Evropského parlamentu.
Hlavní součástí bruselského programu byla
konference „Proč Evropa“, kulaté stoly
s evropskými pacientskými organizacemi
a akce zaměřená na networking v Českém
domě v Bruselu. Akce se zúčastnili ministr
zdravotnictví, první náměstkyně ministra,
zástupci Evropského parlamentu, evropských
zastřešujících organizací, stálého zastoupení
České republiky při EU, EFPIA, zástupci
farmaceutického průmyslu a další.

V létě 2015 byl vytvořen profil
APO na Facebooku.

2016
V roce 2016 bylo členy APO více než
80 českých organizací pacientů a jejich
zástupci se zúčastnili 24 celodenních APO
workshopů. Dva z těchto seminářů byly
uspořádány ve spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví České republiky.

V roce 2017 se konal třetí ročník celodenní
pacientské konference APO Letní škola III,
jejímž hlavním tématem bylo hodnocení
zdravotnických technologií (HTA). Naše pozvání
přijali přední evropští odborníci na HTA
a zástupce pacientů z Německa.

V roce 2016 se dvakrát sešla poradní rada APO
a podpořila uspořádání druhého ročníku APO
Letní školy II, celodenní akce ve spolupráci
s Českou lékařskou společností, aby mohl
pokračovat dialog a hlubší spolupráce. Obě
strany, zástupci pacientských organizací
i ČLS JEP, se setkaly u kulatých stolů v rámci 11
různých terapeutických oblastí. Na programu
Letní školy APO II byla také hodinu a půl
trvající diskuze s první náměstkyní ministra
zdravotnictví České republiky.

V říjnu 2017 byl vyhlášen druhý ročník
„APO Ceny“ o nejlepší projekty.
Koncem roku 2017 se konalo setkání
APO Networking.
Pod záštitou senátorky Milady Emmerové proběhl v Senátu ČR čtvrtý ročník APO Alumni IV.
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2018

2019

APO pokračovalo ve své činnosti za účasti
97 pacientských organizací. Tyto organizace
se zúčastnily dalšího vzdělávacího programu
APO. Nejnavštěvovanějšími přednáškami byly
Fundraising a Marketing, GDPR, Účetnictví
a daně neziskových organizací, Prevence řešení
konfliktů, Typologie osobnosti MBTI, Syndrom
vyhoření atd.

Rok 2019 pro APO čítal více než 100 zapojených
pacientských organizací, které se mohly
zúčastnit vzdělávacích seminářů a také
individuálních konzultací na témata „Jak řídit
neziskové organizace“, „Strategické plánování“
a s tím související „Fungování neziskových
organizací a jejich orgánů, řešení problémů“,
„Založení neziskové organizace a změny
právních norem, pracovní právo, občanské
právo (smlouvy) a další“, „Jak správně dělat PR
v neziskové organizaci“ a v neposlední řadě
„Fundraising“.

V roce 2018 byl spuštěn APO Mentoring
ke dvěma tématům („Internet a sociální
média“ a „Fundraising a marketing“), kterého
využilo 38 pacientských organizací.

V létě se v prostorách Senátu PČR konal pátý
ročník pacientské konference APO Letní škola
k tématu „Nastavení transparentních procesů
a účast pacientských organizací při vstupu
nových technologií“ pod záštitou předsedy
Senátu PČR. V rámci konference vystoupili
vzácní hosté, představitelé Senátu PČR,
Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu
pro kontrolu léčiv, Evropského parlamentu
a v neposlední řadě byli aktivními řečníky také
zástupci pacientských organizací.

Koncem léta se konal čtvrtý ročník celodenní
pacientské konference APO Letní škola IV
s hlavním tématem: Zapojení pacientských
organizací, odborných společností a veřejnosti
do procesu hodnocení zdravotnických
technologií (HTA). Konference se zúčastnilo
přes 120 osob.
Na základě výsledků konference APO Letní
škola připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR
ve spolupráci s AIFP intenzivní vzdělávací
program HTA a zapojení pacientů. Pětidenního
programu se zúčastnilo 18 zástupců
pacientských organizací. Paní Karen Facey
z Velké Británie, přední odbornice na zapojení
pacientů do HTA, připravila a přednesla
celodenní praktickou přednášku. Koncem roku
se konalo slavnostní předávání certifikátů
z certifikovaného intenzivního programu HTA,
kterého se zúčastnil ministr zdravotnictví ČR
a jeho náměstci.

Za zásadní iniciativu vzniklou v roce 2019
považujeme zavedení pravidelného APO
Bulletinu, který se skládá ze 3 hlavních
částí. První část tvoří aktuální přehled české
legislativy, druhou část představují informace
o nejbližších APO aktivitách a třetí část je
věnována aktivitám pacientských organizací
zapojených v APO. APO Bulletin je distribuován
elektronicky na pacientské organizace, zástupce
Ministerstva zdravotnictví, Českou lékařskou
společnost JEP, Státní ústav pro kontrolu léčiv
a další instituce. Pravidelné přehledy ukazují
vysokou čtenost.

Pátý ročník APO Alumni se konal
v rezidenci amerického velvyslance v Praze.
Naše pozvání přijalo přes 100 hostů, z nichž
většinu tvořili zástupci organizací pacientů.

Projekt APO i v tomto roce pokračoval
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
na pokračování intenzivního programu HTA
pro zástupce českých pacientských organizací.
Konaly se celodenní semináře pro pokročilé
a otevřen byl i ročník pro začátečníky.

APO pravidelně aktualizuje webové stránky,
v české i anglické mutaci, a je aktivní
v sociálních médiích.

Na konci listopadu se konalo pravidelné APO
Alumni setkání, a to již po šesté. V rámci
této akce byly předány certifikáty účastníkům
intenzivního kurzu HTA. Předali ho společně
za Ministerstvo zdravotnictví náměstkyně
Helena Rögnerová a za Asociaci inovativního
farmaceutického průmyslu ředitel
Jakub Dvořáček.
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AP O Re p o r t 2 0 2 0
více
než

100
18
4

pacientských organizací
zapojených do APO

APO seminářů

mentoři individuálních
konzultací

26

AP O D ot a z n í k
1.

Jste spokojeni s APO a jeho přizpůsobením
se pandemické situaci v tomto roce?

3

Ano / velmi
Nevím
51

1.a

54 odpovědí

Chyběla vám nějaká vzdělávací oblast?

Ne – 36 odpovědí
Ano, tyto:
•

Sociální práce a služby PO

•

Legislativa pro spolky

•

Pokročilý kurz IT technologií a komunikace

•

Individuální konzultace také na podzim

•

PR (marketing na sociálních sítích, copywriting)

•

Vztah lékaře a pacienta

•

Lobbing

5

pacientských
organizací

95

hodin
celkem

2.

Preferujete v příštím roce spíše celodenní
semináře nebo individuální konzultace případně
kombinaci obojího?
Většina dotázaných preferuje kombinaci seminářů
a individuálních konzultací, a to v poměru 60 % seminářů
a 40 % individuálních konzultací.

3.

Preferujete spíše online formu nebo, pokud to situace
dovolí, osobní účast?
U dotázaných převládá preference osobní účasti s možností
se připojit i online.

4.

Pokračovali byste rádi v pravidelných
networkingových setkáních?

Ano

43
6

Ne
Nevím

41

51 odpovědí

4.a

Pokud ano, jaká témata by vás zajímala?
Fungování PO (struktura a chod, jak si rozdělit práci,
profesionalizace, nábor a komunikace s kolegy, atd.)
– 26 odpovědí
Správná komunikace pacientské organizace s pacienty
– 10 odpovědí
Prezentace PO a její PR (osvětové kampaně, marketing, atd.)
– 6 odpovědí
+
Další témata, která nelze uskutečnit v rámci vzdělávacího projektu
APO. Doporučení k realizaci Pacientskému hubu.
•

Lobbing

•

Spolupráce s farmaceutickými společnostmi

•

Zkušenosti s pojišťovnami
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5.

Vidíte přínosy v pravidelném potkávání se a sdílení
zkušeností mezi pacientskými organizacemi?

1

Ano
Není to priorita
53

6.

54 odpovědí

Využíváte webové stránky APO, kde najdete spoustu
užitečných informací, jako například pravidelně
doplňovaný Monitoring grantových výzev zaměřených
na pacientské organizace?

5

Ano
Občas

19

30

Ne
54 odpovědí

7.

Jaká témata byste preferovali v příštím roce?
Prosím o uvedení více oblastí, na které se zaměříme.
Práce v online prostředí (telemedicína, pořádání webinářů a konferencí) – 14 odpovědí
PR (prezentace PO, komunikace s médii, tvorba reklamního videa, sociální sítě, výroční zprávy) – 14 odpovědí
Organizace týmu, řízení PO (profesionalizace) – 14 odpovědí
Právní oblast (advokacie, legislativa, dobrovolnictví, pracovní právo, archivace,
nejdůležitější dokumenty) – 10 odpovědí
Pokročilý fundraising – 10 odpovědí
Komunikace (s dárci, asertivní, interní, externí, mezigenerační, krizová, prevence
a řešení konfliktů) – 10 odpovědí
Marketing (digitální, nové technologie) – 8 odpovědí
Psychohygiena (syndrom vyhoření, prokrastinace, osobní růst) – 8 odpovědí
Ostatní: – Grafika (pokročilá Canva)
– Prezentační dovednosti
– Klinické studie
– Projekt management
+
Další témata, která nelze uskutečnit v rámci vzdělávacího projektu APO.
Doporučení k realizaci Pacientskému hubu.
Fungování zdravotního systému – 16 odpovědí
•
•
•
•

sociálně zdravotnické oblasti,
paliativní péče,
spolupráce PO se zdravotnickými zařízeními,
spolupráce s farmaceutickými firmami a odbornými
společnostmi,
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•
•
•

účast pacientů v Etických komisích,
sociální práce
lobbing

8.

Prosím o jakékoliv další komentáře, připomínky, co můžeme
vylepšovat?
On-line semináře ideálně v odpoledních hodinách nebo v podvečer
Více neformálních setkávání
Celodenní semináře v sobotu
Nahrávání online seminářů a vytvoření Youtube kanálu
Více mentoringu
Uspořádání setkání pacientských organizací se studenty (budoucí lékaři, zdravotní
sestřičky a další zdravotní personál). Je důležité navázat spolupráci již během jejich
studia (možnost spolupráce na psaní závěrečných prací a podobně).

8

A P O v roc e pa nde m i e
c ovi d- 1 9
Hned začátkem roku ochromila Českou republiku, stejně jako celý svět, pandemie nemoci
covid-19.
APO se obratem této situaci přizpůsobilo a přešlo z offline do online prostředí. Společně
s IT kolegy jsme uspořádali několik cvičení, jak se připojit k online platformám Skype pro
firmy, Google Meet a Teams, a to jak pro zástupce pacientských organizací, tak i pro většinu
přednášejících.
APO nezrušilo v tomto roce žádný seminář ani žádné individuální konzultace. Naopak jsme
přidali další důležitá témata pro tuto specifickou dobu jako například semináře „Digitální
transformace“, „Jak pracovat s platformou Teams“ a další.

APO Individuální konzultace
Termíny

95

hodin

4

26

pacientských organizací

únor–červen 2020

mentoři

Online individuální konzultace k tématu práva
s Marií Plíškovou
Zpětná vazba lektora:
Okruh témat byl poměrně široký, část zaujímala činnost spolků jako právní forma pacientských organizací, dále
omezení v důsledku nouzového stavu COVID-19, ochrana osobních údajů, práva pacientů v souvislosti s pracovním
právem.
V oblasti spolkového uspořádání pacientských organizací byla řada problémů vyplývajících často z nevhodně
formulovaných stanov. Řada záležitostí vyvstala v rámci řešení nouzového stavu v souvislosti s COVID-19. S nouzovým
stavem nastala pro některé organizace složitá situace, kdy nemohly účinně poskytovat své služby nebo musely omezit
jejich rozsah. Častým tématem bylo GDPR a ochrana osobnosti dle občanského zákoníku; problematika uveřejňování
fotografií z činnosti organizací. Problémem jsou požadavky na vykazování činnosti a transparentní financování
a ochrana osobních údajů, včetně ochrany osobnosti např. v souvislosti s prezentacemi na webu.
Důležitým bodem byla práva pacientů v souvislosti s předepisováním zdravotnických prostředků, práva pacientů v oblasti
pracovně-právních vztahů, kdy někteří pacienti mohou v zaměstnání v důsledku svého onemocnění pociťovat určitou
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„diskriminaci“ či nevhodné zacházení. Řada problémů v souvislosti se vzácnými onemocněními narážela na legislativní
nedostatky. Pacientské organizace však nemají prostředky a zázemí pro iniciaci legislativních změn, které by určitému
druhu pacientů mohly usnadnit život. V oblasti pracovního práva došlo i na řešení pracovně-právních vztahů či
odpovědnosti za práci dobrovolníků.
Komunikace byla věcná, zástupci pacientských organizací byli vždy předem výborně připraveni. Dotazy byly v průběhu
komunikace zpřesňovány, doplňovány např. podklady z činností organizací.
Individuální konzultace s Marií Plíškovou

Individuální konzultace s Petrem Machálkem

Online individuální konzultace k tématu fundraising
s Petrem Machálkem
Zpětná vazba lektora:
Většina organizací, které se zapojily do konzultací, se snaží (kromě grantů a dotací) získávat i negrantové podporovatele
a dárce (drobné i významné). Mají však problém s kapacitou, kterou může fundraisingu věnovat. Častým problémem
jsou mentální bloky, respektive špatné mentální nastavení, ve dvou úrovních:
(1) pocit poníženého vztahu k dárcům, a
(2) obava využít nejbližší okolí organizací (a lidí, kteří v nich působí) pro svůj fundraising (ať už se na své okolí přímo
obracet jako na partnery a dárce, tak ve smyslu, že jim mohou pomoci domlouvat schůzky a dávat tipy).
Ne všichni si uvědomují, že k fundraisingu je třeba nějak přistupovat, cítit se v něm komfortně, dělat jej přirozeně, což je
důležitější než „správné” využívání fundraisingových metod a nástrojů. Je potřeba jim dávat průběžně podporu, motivovat
je k tomu, aby budovali kolem svých organizací „komunity”, které jim budou pomáhat, podporovat je, včetně podpory
finanční. Hodně organizací přistupuje ke svým dárcům a partnerům formalistně, soustředí se často jen na velké korporace
a méně na menší partnery, se kterými je možné budovat bližší vztah, nevtahují je do své práce, nepodporují v nich pocit,
že „v tom jedou společně”, že jejich výsledky a úspěchy jsou společné. Doporučuji vytvořit kapacitu/prostor, aby organizace
mohly dostávat konzultační podporu opakovaně, mohlo by to mít velký efekt.

Online individuální konzultace k tématu PR
s Bohdanou Rambouskovou
Zpětná vazba lektora:
Většina mých konzultací proběhla kvůli koronavirové pandemii v online podobě. Potvrdilo se, že tato forma je funkční
a plnohodnotně nahradila osobní setkání.
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Potřeby pacientských organizací v oblasti komunikace spadaly do těchto tří základních oblastí:
–
Organizace hledaly podporu pro řešení konkrétních problémů v oblasti komunikace.
–
Organizace potřebovaly asistenci při nastavení komunikačního plánu pro konkrétní plánovanou aktivitu.
–
Organizace čelily problémům, které plynuly z nedostatečně nastavené interní komunikace.
Činnost pacientských organizací hodně zasáhla koronavirová krize, proto jsme se v řadě případů zabývali vhodnou reakcí
na aktuální situaci. Pacientské organizace řešily především efektivní šíření informací o koronaviru mezi své členy a lidi
s určitým zdravotním problémem, a dále stály před rozhodnutími, jak naložit s plánovanými akcemi. Načrtli jsme společně
plány, jak chystané aktivity transformovat do online prostředí, případně pro zachování komunitního prožitku vhodně
zkombinovat online s reálným setkáváním za dodržování bezpečnostních opatření. Potřeba efektivní interní komunikace
se objevovala během konzultací opakovaně a ukázala se být velkým tématem rozvíjejících se pacientských organizací.
Konzultace s pacientskými organizacemi pro mě byly radost. Z našich setkání mi vyplynulo, že další budování kapacit by
bylo vhodné zejména v oblasti nastavování reklamy na sociálních sítích, identifikace témat a vyhledávání příležitostí pro
jejich komunikaci, a práce s fundraisingovými nástroji z hlediska jejich šíření a propagace. Děkuji za příležitost s lidmi
z pacientských organizací pracovat a přeji jim hodně úspěchů v další činnosti.
Individuální konzultace s Bohdanou Rambouskovou

Individuální konzultace s Miroslavou Zbořilovou

Online individuální konzultace k tématu daně a účetnictví
s Miroslavou Zbořilovou
Zpětná vazba lektora:
V rámci konzultací jsme s pacientskými organizacemi řešili mnoho témat, která v některých případech možná přesahovala
i do jiných oborů. Paradoxně samotné zdanění organizací ani účtování nebylo nejčastější. Z toho, co si vybavím, tak jsme
také probírali vícezdrojové financování pacientských organizací včetně toho, jak ošetřit získávání financí veřejnými
sbírkami, pracovně právní problematiku, problematiku, jak nastavit členění účetnictví, aby vyhovovalo všem
požadavkům. Několikrát jsme se zabývali tím, co by si měla ošetřit nově vzniklá pacientská organizace, jak správně
sjednat darovací smlouvy.
Typickým účastníkem konzultací byli předsedové a předsedkyně spolků, kteří z pozice statutárů by měli být seznámeni
s řadou informací a souvislostí, aby zajistili bezproblémové fungování své organizace. Tento široký záběr lidí, kteří stojí
v čele svých neziskovek, vnášel i do našich konzultací velice rozmanitá témata, jelikož každý v daný okamžik řešil něco
jiného.
Kdybych to hodnotila za sebe, tak již mnoho let mě poskytování služeb pro neziskové organizace baví právě proto, že se
při ní potkávám s velice zajímavými lidmi zapálenými pro svou práci, kteří navíc zpravidla svou činnost vykonávají velmi
obětavě a s pokorou.
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APO Networking II.
Dne 31. července 2020 proběhlo v prostorách AIFP networkingové setkání pacientských
organizací sdružených v APO s názvem „Výhody z mezinárodní spolupráce“. Setkání se
bylo možné zúčastnit i online prostřednictvím platformy Skype for Business.
Zástupci 5 pacientských organizací představili svoji zahraniční spolupráci a jak z ní těží.
Podělili se o své zkušenosti s navazováním kontaktů se zahraničními experty, využíváním
zdrojů a expertízy zahraničních organizací, zapojením se do nebo organizováním
mezinárodních projektů, apod.

Diagnoza FH
Kristýna Čillíková

HAE Junior
Camelia Isaic

Nedoklubko
Lucie Žáčková

Pacienti IBD
Lucie Laštíková

Parent project
Jitka Reineltová

Cílem tříhodinového setkání, kterým po celou dobu provázela zkušená moderátorka Štěpánka
Duchková, bylo především povzbudit české pacientské organizace k mezinárodní spolupráci
a ukázat, jak z ní vytěžit maximum.

Jak s takovou spoluprací na mezinárodní úrovni však začít?
Zkušenosti pacientských organizací Diagnóza FH, HAE Junior, Nedoklubko, Pacienti IBD
a Parent project hovoří takto:
•
		

Nebát se a nezaleknout se překážek – ani jazyková bariéra nepředstavuje aspekt,
který by překazil vaše plány.

•
		

Nevzdávat se příliš brzy – vytrvejte a nenechte se snadno odbýt – to nejhorší, co se 		
vám může stát, je odpověď „ne“.

•
		

Pomoc a podpora může být blíže, než si myslíte – v organizaci nebo mezi přáteli se 		
určitě najdou šikovní lidé, co vám pomůžou s překladem či tlumočením.

•
		
		

Mládí vpřed – angažujte mladé lidi, kteří často mají potřebné jazykové znalosti. Zkuste
například spolupracovat se studenty medicíny či studenty obecně – bývají jazykově 		
vybavení, a ještě se mohou stát vašimi budoucími odbornými partnery.
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Jaké konkrétní výhody může přinést mezinárodní spolupráce českým pacientským
organizacím?
•
		
		

Ušetřit čas, finanční prostředky a lidské zdroje – získáte velké množství již 			
zpracovaných materiálů, které stačí jen přeložit a upravit pro lokální prostředí
a potřeby českých pacientských organizací.

•
		
		

Získat cenná data z mezinárodních studií a výzkumů – nejenže se stanete součástí 		
větší skupiny pacientů, ale stanete se i zajímavými partnery, kteří přinášejí vzácné
a důležité informace.

•
		
		

Zvýšit hodnotu a přínos vašich aktivit – získáte cenné kontakty na odborníky, kteří
s vámi na základě účasti na mezinárodních projektech či akcích spíše navážou 		
spolupráci a mohou tak dodat prestiž vašim činnostem i v tuzemsku.
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Kulatý stůl o budoucnosti pacientských organizací
v Česku
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR svolal dne 25. srpna 2020 diskuzi
u kulatého stolu, na němž byly představeny výsledky analýzy role pacientských organizací
v českém zdravotnictví včetně dopadů pandemie covid-19 na tyto organizace. Analýzu
provedla společnost Ernst & Young dle zadání zástupců Pacientské rady ministra zdravotnictví
ČR.
Následovala tisková konference, na které se osobně přítomný ministr zdravotnictví ČR
a ředitel VZP zavázali k dalšímu dialogu ohledně vyřešení alespoň částečného financování
provozních záležitostí pacientských organizací.
Na tiskové konferenci vystoupili:
Senátor Lumír Kantor, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
Adam Vojtěch, tehdejší ministr zdravotnictví ČR
Zdeněk Kabátek, ředitel VZP
Zdeněk Dušek, společnost EY
Vlastimil Milata, předseda Pacientské rady ministra zdravotnictví
Na kulatý stůl i následnou tiskovou konferenci byli rovněž pozváni zástupci AIFP a APO.
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APO online konference „Telemedicína“
APO zorganizovalo unikátní online konferenci k tématu Telemedicína, která se uskutečnila
27. listopadu 2020 od 9.15 do 12.30 prostřednictvím online platformy Microsoft Teams.
Jednalo se o tematickou konferenci, na které se probírala telemedicína z několika
různých aspektů – co to telemedicína je, jaký je její legislativní rámec a jaké jsou již
existující příklady jejího využití v praxi.
Pozvání k aktivní účasti přijali:

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP
Úvodní slovo

Ing. Antonín Hlavinka, Fakultní nemocnice Olomouc
Hrozby a výzvy telemedicíny v ČR

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.,
1. Lékařská fakulta Karlovy univerzity
Právní aspekty distanční péče

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., ISCARE
Telemedicína u idiopatických střevních zánětů

MUDr. Katarína Hradská, Fakultní nemocnice v Ostravě
Pokrok v monitorování nemocných na dálku
a zvýšení bezpečnosti léčby u pacientů s krevními nádory

Konference se zúčastnili zástupci pacientských organizací, zástupci členských společností AIFP,
představitelé Oddělení práv pacientů a IT oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR a statutární
zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
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APO na Facebooku
APO je stále velmi aktivní na sociální síti Facebook, kde je ve styku se všemi pacientskými
organizacemi, které jsou zapojené do APO.
APO Facebook

APO Bulletin
Velké čtenosti se těší novinka z minulého roku, a to APO Bulletin, který je distribuován
pravidelně jednou za měsíc a půl.
První část tvoří aktuální legislativní přehled z oblasti zdravotnictví. V části druhé jsou
představeny nejbližší aktivity APO a v části třetí mají prostor pacientské organizace zapojené
do APO, aby sdílely své zajímavosti a aktivity různého druhu.
APO Bulletin je distribuován elektronicky na pacientské organizace, Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Českou lékařskou společnost J. E. P., Státní ústav pro kontrolu léčiv, členské společnosti
AIFP a další.
APO Bulletin
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APO web a jeho inovace
Ke konci roku 2020 jsme se rozhodli aktualizovat APO web www.pacientskaakademie.cz.
Hlavním důvodem byl narůstající počet APO aktivit. Do konce roku jsme graficky upravili
přehled účastníků, kde jsme k původním informacím (krátký popis jejich činnosti, kontaktní
údaje, odkazy na webové stránky a sociální sítě) přidali jejich loga a terapeutické oblasti.
Na základě požadavku pacientských organizací (vyplývajícího z anonymního dotazníku),
kterým často chybí přehlednost v grantových řízeních farmaceutických společností, jsme
začali shromažďovat také kontaktní údaje a popisy grantových procesů jednotlivých členských
společností AIFP. Další úpravy budou probíhat na začátku roku 2021. Webové stránky jsou
a budou jak v české, tak v anglické verzi.

Přehled účastníků na webu APO
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Nový Etický kodex AIFP
Dne 1. ledna 2021 přichází v platnost nový Etický kodex AIFP, který vznikl propojením
původních tří kodexů, a to Etického kodexu AIFP, Kodexu transparentní spolupráce
a Pacientského kodexu. V dokumentu byla nahrazena neaktuální pravidla novými tak,
aby odpovídala standardům Etického kodexu Evropské federace farmaceutických společností
a asociací (EFPIA).

Č L ÁN E K 21

INTERA KCE S PACIENTSKÝMI
ORGANIZACEMI
Bod 21.01. Členské společnosti jsou povinny dodržovat následující zásady:
1.

Musí být zajištěna nezávislost pacientských organizací, pokud jde o jejich politický úsudek, zásady a aktivity.

2.

Veškeré interakce mezi pacientskými organizacemi a členskými společnostmi musí být založeny
na vzájemném respektu s tím, že názory a rozhodnutí obou partnerů mají stejnou hodnotu.

3.

Členské společnosti nesmí vyžadovat propagaci konkrétního léčivého přípravku na lékařský předpis
a pacientské organizace nesmí takovou propagaci provádět.

4.

Cíle a rozsah jakékoliv spolupráce musí být transparentní. Poskytnutí finanční i nefinanční podpory členskými
společnostmi musí být vždy jednoznačně přiznáno.

5.

Členské společnosti vítají široké financování pacientských organizací z více zdrojů.

Bod 21.02. Právní předpisy EU a české právní předpisy zakazují provádět reklamu na léčivé přípravky na lékařský
předpis zaměřenou na širokou veřejnost.
CZ specifikum:
Pokud členské společnosti podporují nebo se přímo podílejí na osvětových programech o konkrétních onemocněních,
které jsou určeny veřejnosti/pacientům a jsou realizovány za účelem uspokojení vzrůstající poptávky společnosti po
informacích a zvýšení povědomí veřejnosti o předcházení onemocněním, příznacích a projevech zdravotních obtíží,
onemocněních a dostupných způsobech léčby, jejich činnost musí odpovídat nejvyšším standardům přesnosti
a podporovat roli poskytovatele zdravotní péče.
Veškeré takto podávané informace musí být přesné, objektivní, nezavádějící a plně v souladu s aktuálně platným
českým souhrnem údajů o léčivém přípravku (SPC). Sdělení nesmí obsahovat žádná propagační tvrzení.
V rámci komunikace mohou být poskytovány příbalové letáky určené pacientům a jiné letáky, brožury a podobně,
které jsou k dispozici jako informace pro pacienta o léčivých přípravcích předepisovaných zdravotnickými odborníky.
Veškeré materiály, které obsahují obchodní nebo generické názvy léčivých přípravků, musí hned na začátku uvádět
informaci o tom, že jsou určeny výhradně pacientům, kteří daný léčivý přípravek užívají. Tyto publikace mohou být
distribuovány pouze zdravotníky nebo lékárníky a pouze těm pacientům, kteří příslušný léčivý přípravek užívají.
Zajištění tohoto způsobu distribuce je objektivní a nepřevoditelnou povinností členské společnosti, která danou
publikaci vydává. Členské společnosti musí všemi dostupnými prostředky zajistit, aby se tyto materiály nenacházely
ve veřejně přístupných prostorách.
Bod 21.03. Jestliže členské společnosti poskytují finanční podporu, významnou nepřímou podporu a/nebo významnou nefinanční podporu pacientským organizacím, musí s nimi uzavřít písemnou smlouvu. V této smlouvě musí
být uvedena hodnota podpory a rovněž její účel (například neomezený grant, konkrétní setkání nebo publikace
a podobně). Smlouva musí obsahovat také popis významné nepřímé podpory (například daru v podobě času poskytnutého agenturou pro vztahy s veřejností a povahy jejího zapojení) a významné nefinanční podpory.
Bod 21.04. Členské společnosti nesmí ovlivňovat znění materiálů pacientské organizace, které sponzorují, ve
prospěch svých vlastních komerčních zájmů. To ovšem členským společnostem nebrání v tom, aby opravily případné
faktické nepřesnosti. Členské společnosti se také na žádost pacientských organizací mohou podílet na přípravě textů
při zachování nestranného a vyváženého pohledu.

Etický kodex AIFP

E T IC KÝ KOD E X A I FP
Přijatý představenstvem AIFP dne 23. března 2020
a schválený valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020

KO NSO L I DO VA NÁ VER Z E 2020
SCHVÁ L ENÁ VA L NO U HR O M A DO U DNE 16. DU B NA 2 0 2 0
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34

Plány APO na rok 2021
více
než

100 zapojených pacientských organizací
Vzdělávací semináře

Mentoring

Networkingové akce

APO Letní škola VI, pacientská konference

APO Alumni VII

Zasedání APO Rady

APO Cena III
Pokračování programu zapojení pacientů do HTA
ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví
Aktivní spolupráce s nově vzniklým Pacientským hubem
při MZČR

APO i nadále bude pokračovat ve spolupráci s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvem zdravotnictví České republiky,
Českou lékařskou společností J. E. Purkyně,
Státním ústavem pro kontrolu léčiv,
Evropským parlamentem,
Ministerstvem práce a sociálních věcí,
zdravotními pojišťovnami,
Výborem pro zdravotnictví – Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku – Senátem Parlamentu České republiky,
pacientskými organizacemi.

Pokračovat budeme v zahraniční spolupráci s EFPIA, EPF, polským APO (jehož vzorem
je české APO) a dalšími.
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www.pacientskaakademie.cz
Akademie pacientských organizací

Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu
www.aifp.cz
+420 277 004 293
Budova IBC – Pobřežní 3
186 00 Praha 8

