
 

Výročná správa za roky 2017 a 2018 

Ciele OZ 

Informovať pacientov a širokú verejnosť o aktuálnych informáciách o ochorení, možnosti-
ach liečby a vedľajších účinkoch, či životnom štýle.


Upozorňovať na potrebu systematického vyhľadávania, skorej diagnostiky a adekvátnej 
liečby malígneho lymfómu.


Poukazovať na optimálne postupy v starostlivosti o pacientov s malígnym lymfómom a 
podporovať ich.


Presadzovať prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu zdravotnú 
starostlivosť o všetkých pacientov s malígnym lymfómom.


Napomáhať tomu, aby pacienti rozumeli každej navrhovanej liečbe, vrátane možnosti 
účasti na klinických testoch, a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.


Podporovať rozširovanie a výmenu aktuálnych informácii týkajúcich sa malígneho lymfó-
mu medzi Slovenskom a ostatným svetom.


 Zapájať sa do národných a medzinárodných iniciatív a organizácii presadzujúcich lepšie 
podmienky na liečbu pre pacientov.


1. Činnosť Lymfoma Slovensko v rokoch 2017 a 2018 chronologicky 

Január 2017 

Február 2017 

stretnutie pacientov v Banskej Štiavnici, Valné zhromaždenie, natáčanie kampaňového videa (MF, 
PG, SP)


Marec 2017 
 

1.marec aktívna účasť na mediálnom tréningu organizovaným Asociáciou na ochranu práv pacien-
tov v SR (MF, PG) 


16.-17. marec aktívna účasť na Lymfómovom fóre 2017 v Bratislave (MF, PG, SP, PB) 

Apríl 2017 



8. apríl riešenie krízovej situácie vysokého doplatku za liek na CLL, list ministrovi zdravotníctva T. 
Druckerovi, konzultácie s lekármi a odborníkmi, partnermi, AOPP (MF)


Máj 2017 

16.-17. máj účasť na workshope na MZ SR, s medzinárodnou účasťou prezidentky Nicoly 
Bedlington, Bratislava (MF)


22.5. stretnutie so vzdelávacou firmou Develor ohľadom pacientskej poradne v BB, Zvolen (MF)


24.5. seminár k operačnému programu Efektívna verejná správa, Banská Bystrica (MF)


25.5. účasť na predsedníctve AOPP za Lymfoma Slovensko, Bratislava (MF)


30.5. stretnutie s Abbvie, Bratislava (MF)


31.5. stretnutie s p. Debnárovou Develor - príprava vzdelávacích materiálov (MF)


Jún 2017 

6.6. komunikačný tréning pre pacientskú poradňu v BB (MF)


8.6. stretnutie s Gabrielou Markovovou, firma BMS v Bratislave (MF)


8.6. stretnutie pacientov v Bratislave (MF, PB, SP)


13.6. stretnutie s MUDr. Makara, šéf praktických lekárov, Prešov (MF)


14.6. stretnutie pacientov v Košiciach (MF)


15.6. návšteva rodiny po pozostalej pacientke Janke Čukatovej pri Sobranciach (MF)


22.-24.6. aktívna účasť na pacientskej konferencii pre strednú a juhovýchodnú Európu v Chorvát-
sku, Opatija (MF)


27.6. školenie pacientských zástupcov v Bratislave (MF)


Júl 2017 

2.-5.7. aktívna účasť na tréningu pre mladých lídrov v pacientských organizáciách vo Viedni, 
Rakúsko (MF)


16.7. stretnutie pacientov v Banskej Bystrici + spoločná turistika (MF)

17. júl rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR k novele zákona 363 o podmienkach úhrady 
liekov (MF)


20.7. stretnutie pacientov v Martine (MF, PG)


August 2017 

2.8. rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR k novele zákona 363 o podmienkach úhrady 
liekov (MF)


19.8. účasť na stretnutí spriazneného pacientského združenia Slovilco v Banskej Bystrici (MF)


27.8. natáčanie pacientského videa Ivanka v Žiline (MF)


September 2017 



6. september nahrávanie rozhovoru do Slovak radio s reportérkou Anca Dragu (MF)


9.-10. september účasť na globálnej konferencii ESMO - European Society of Medical Oncology v 
Madride, Španielsko (MF)


11. septembra živý vstup v Správach RTVS (MF)


14. september predstavenie nového webu www.lymfom.sk 


18. september workshop pre pacientov na tému bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 
pacientov s lymfómom a leukémiou v Bratislave (MF, PB, SP)


19. september aktívna účasť v odbornom paneli na konferencii "Rakovina krvi" v Bratislave (MF, 
PG)


20.-22.9 natáčanie dokumentu Moja diagnóza pre RTVS (MF, PG)


25.9. interview s Dr. Carretom, členom schvaľovacej komisie Európskej liekovej agentúry, príprava 
na proces schvaľovania nového lieku (MF)


26.9 interview s kolegom France Lymphom Espoir, Guy Bouget ohľadom činnosti v Európskej 
liekovej agentúre (MF)


Október 2017 

9.-12. zastupovanie Lymfoma Slovensko a AOPP na advokačnom seminári v Bukurešti, Rumun-
sko (MF)


26. október aktívna účasť na Športovej olympiáde Ligy proti rakovine v Košiciach (PG)


31.10. stretnutie s riaditeľkou FNsP FDR v Banskej Bystrici (MF)


spustenie eshop.lymfom.sk 


November 2017 

6.11. tlačová konferencia OZ Lymfoma v Bratislave (MF, PG, SP)


6.11. stretnutie s firmou Janssenn (MF)


7.11. služba v pacientskej poradni v BB (MF)


23.11. návšteva pacientov a lekárov na onkohematológii vo FNsP FDR v Banskej Bystrici, work-
shop so zástupcami vedenia nemocnice, MZ SR a Implementačnej jednotky podpredsedu vlády 
SR (MF)


24.11. účasť na Valnom zhromaždení Asociácia na ochranu práv pacientov a 1. národnej pa-
cientskej konferencii v SR za Lymfoma Slovensko (MF)


December 2017 

5.12. služba v pacientskej poradni v BB (MF)


6.12. aktívna účasť na stretnutí vo FNsP FDR v BB, okrúhly stôl s riaditeľkou, MZ SR a Implemen-
tačnou jednotkou podpredsedu vlády SR k hematologickému oddeleniu (MF)


12. december aktívna účasť na Globálnom pacientskom summite Lymphoma Coalition v Atlante, 
USA (SP)


15.12. účasť na zasadaní správnej rady AOPP v Bratislave (MF)




15.12. natáčanie videa v agentúre SeeSame k téme lymfóm v Bratislave (MF)


12.12. stretnutie s firmou Takeda v Bratislave (MF)


20.12. služba v pacientskej poradni v BB (MF)


Január 2018  

9.1. služba v pacientskej poradni v BB (MF)


11.1. stretnutie s riaditeľmi hotelov v kúpeľoch Dudince ohľadom plánovaného rekondičného 
pobytu pacientov (MF)


18.1. koordinačné stretnutie s Peťkou Badáčovou a Olinkou Štefanickou, OZ Šanca pre pečeň 
ohľadom pobytu v Dudinciach, Zvolen (MF, PB)


23.1. služba v pacientskej poradni v BB (MF)


Február 2018 

8.2. prednáška na konferencii ohľadom používania sociálnych médii v práci pacientského advoká-
ta, Bratislava (MF)


22.-25.2. aktívna účasť na vzdelávacom tréningu ESO (Európska škola onkológie) v pacientskej 
advokácii v Lisabone, Madrid (MF)


1.-28. 2 zber odpovedí do dotazníkového prieskumu v ambulanciách, v rámci projektu "Pýtame 
sa"


Marec 2018 

17.3. workshop ohľadom práce s pacientami určený medikom, Valné zhromaždenie Spolku 
medikov Slovenska, Bratislava (MF)


23.-24.3. aktívna účasť na odbornom podujatí onkohematológov Slovenska, Lymfómové fórum, 
Bratislava (MF, PB, SP)


1.3.-15.3 zber odpovedí pacientov v ambulanciách do dotazníkového prieskumu, v rámci projektu 
"Pýtame sa"


Apríl 2018 

23.4.  Prednáška "Understanding Cutaneous Lymphomas by Lymphoma Coalition", online (SP)


Máj 2018 

12.5 stretnutie Správnej rady v Nitre (MF, PB, SP, PG online)


Jún 2018 

účasť na pacientskej konferencii pre strednú a juhovýchodnú Európu v Opatiji, Chorvátsko (SP)


Júl 2018 

5.-8. účasť na Lymphoma Coalition World Summitu v Prahe, Česká republika (SP)


August 2018 



2.-5. rekondičný pobyt OZ Lymfoma Slovensko, kúpele Dudince (MF, SP)


15.8. zapojenie pacientov do svetovej kampane "Confidence video by Lymphoma Coalition"


September 2018  

22.9. prezentačný stánok na informačnej akcii Spolku medikov SZU, 5 minút pre zdravie, Avion 
Bratislava (MF, SP)


26.9. Special General Online Meeting Lymphoma Coalition (SP)


27.-28.9. účasť na Bratislavských onkologických dňoch, Bratislava (SP)


Október 2018 

2.10. účasť na tréningu ku získavaniu zdrojov - fundraising organizovaný agentúrou SeeSame, 
Banská Bystrica (MF)


November 2018 

12.11. Informačný seminár k výzve Active Citizen Fund, Banská Bystrica (MF)


13.11. Vydanie brožúry k diagnóze Hodgkinov lymfóm a ich distribúcia, Bratislava (MF)


13.11. účasť na workshope Ligy proti rakovine "Ako (ne)komunikovať s ľuďmi s rakovinou", 
Bratislava, (SP)


23.-24.11 účasť na Druhej národnej konferencii pacientov a galavečer k oceneniu "Môj lekár, moja 
sestra" (MF, SP)


23.11. Distribúcia brožúr HL do NOÚ, Bratislava (PB, SP)


8.11. Zapojenie pacientov do svetovej kampane "Celgene Confidence Tree campaign for WLAD"


December 2018  

7.12. spolupráca na projekte sociálno-právneho poradenstva pre onkologických pacientov www.-
sopo.sk, Bratislava (MF)


9.12 Vianočné stretnutie pacientov a vyhlásenie výsledkov súťaze o finančnú podporu 3 rodín s 
onkopacientami, Valné zhromaždenie (MF, PB, SP, PG)


12.12. začiatok spolupráce s novovzniknutým Národným onkologickým inštitútom v rámci Národ-
ného onkologického ústavu v Bratislave, Bratislava (MF)


Vysvetlivky: MF - Miroslava Fövényes, PG - Pavol Görög, PB - Petra Ratulovská (Badáčová),  SP 
- Simona Pavúková


2. Prebiehajúce projekty a služby  

Poradenská činnosť 
• emailová na poradna@lymfom.sk 

• telefonická (SP, MF)

• sociálne siete (PB, SP, PG)

• osobná vo FNsP FD Roosevelta v Banskej Bystrici (poradňa od marca 2018 pozastavená)

• Pacientskí dôverníci v regiónoch (PB, PG)




Stretnutia pacientov 
• 3 dňový workshop a Valné Zhromaždenie v Banskej Štiavnici, február 2017

• stretnutia pacientov v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach - leto 2017

• jednodňový workshop v Bratislave, september 2017

• 4 dňový edukačno-relaxačný pobyt v kúpeľoch Dudince, august 2018

• vianočné stretnutie a Valné Zhromaždenie, december 2018


Edukačné materiály 
• Brožúra pre diagnózu Hodgkinov lymfóm

• Brožúra "Možnosti zachovania fertility pre pacientov" v štádiu rozpracovanosti

• Nové edukačné texty na www.lymfom.sk


Lymfoma v médiách 

Dokufilm RTVS "Moja diagnóza" - Život po lymfóme

Hlavné a krátke správy RTVS, TV Markíza, TV Joj

Teleráno na Markíze

TV TA3

Dámsky klub RTVS

Slovenský rozhlas

Rádio Regina

Slovak radio

Reflex 2x (2017,2018)

Internetové spravodajské portály (teraz.sk, vzdravotnictve.sk, aktuality.sk, mediweb.hnonline.sk, 
cas.sk, hlavnespravy.sk, prepacienta.sk)

InVivo magazín

Časopis pre odborníkov Teória a prax

Kiss radio

TV Košice dnes


Prebiehajúce projekty 

• Pýtame sa: analýza dostupnosti a možností liečby prezentovaná na tlačovej konferencií v no-
vembri 2017, výsledky prieskumu medzi pacientami (zber február- marec 2018), výsledky de-
cember 2018


• Informačné materiály pre pacientov v ambulanciách


• Lymfóm a rodičovstvo: Možnosti zachovania fertility pre pacientov, brožúra v príprave, medial-
izácia


Odborné podujatia 

2017 

Stretnutie Lymphoma Coalition Europe, Madrid, Španielsko

Lymfómové fórum 2017, Bratislava

Prvá národná pacientská konferencia Asociácie na ochranu práv pacientov v SR, Bratislava 

Konferencia "Odhaľme rakovinu krvi", Bratislava

Lymphoma Coalition Global Summit, Atlanta, USA

Konferencia pre pacientských advokátov v strednej a juhovýchodnej Európe, Opatija, Chorvátsko

Globálna konferencia pre onkológov ESMO (European school of medical oncology), Madrid, 
Španielsko

Tréning mladých pacientských advokátov Európskeho pacientského fóra, Viedeň, Rakúsko

Workshop k spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami strednej a juhovýchodnej Európy v 
Bukurešti, Rumunsko


2018  



Lymfómové fórum 2018, Bratislava

Druhá národná pacientská konferencia Asociácie na ochranu práv pacientov v SR, Bratislava

Edukačný tréning pre pacientských advokátov ESO (European School of Oncology), Lisabon, Por-
tugalsko

Lymphoma Coalition Global Summit, Praha, Česká republika

Konferencia pre pacientských advokátov v strednej a juhovýchodnej Európe, Opatija, Chorvátsko


3. Financovanie 2017 



 








Financovanie 2018 

 







4. Plán činnosti 2019 

Spustenie nového úžívateľsky prispôsobeného webu www.lymfom.sk - IQ/2019


Vydanie brožúry "Možnosti zachovanie plodnosti pre onkologických pacientov" v rámci 
projektu Lymfóm a rodičovstvo - IQ/2019


Online infokampaň na potencionálnych darcov 2% - podielu zo zaplatenej dane - IQ/2019


Prezentácia výsledkov globálneho prieskumu


Účasť na Lymfómovom fóre 2019 v Bratislave


Aktívna účasť na odborných podujatiach Lymphoma Coalition a zahraničných partnerov, 
ako aj národnej platformy AOPP


Osvetová kampaň a stretnutie pacientov pri príležitosti Septembra - mesiaca hematolog-
ických malignít


Valné zhromaždenie 


5. Deklarácia podporovateľov 

Za finančnú podporu počas rokov 2017 a 2018 ďakujeme:

Takeda Pharmaceuticals Slovensko, s.r.o.

Abbvie, s.r.o

Johnsson and Johnsson, s.r.o.

manželom Majke a Peťovi

všetkým ľuďom a firmám, ktorí Lymfoma Slovensko podporili prostredníctvom podielu zo 
zaplatenej dane (%) a taktiež tým, ktorí nás podporujú prostredníctvom platobného 
portálu na darovanie peniažkov na našom webe.


Za odbornú spoluprácu ďakujeme:

Lymfómovej skupine Slovenska

Lymphoma Coalition

Asociácia na ochranu práv pacientov v SR


Vydané v marci 2019

(c) Lymfoma Slovensko


