Výroční zpráva Svazu pacientů ČR za rok 2017

1.

Obecné informace o organizaci

Název jednotky: Svaz pacientů ČR
Sídlo jednotky: Osadní 1318/13, 170 00 Praha 7
IČ:

69056978

DIČ:

CZ69056978

Právní forma: občanský humanitární spolek
Registrace u MV ČR: změna stanov od 09. 03. 2006
Spisová značka: L 9618 vedená u Městského soudu v Praze
Humanitární sdružení bylo ustaveno na základě zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve
znění pozdějších předpisu s registraci Stanov 09. 03.1998 a poslední změnou Stanov dne
09. 03. 2006 s přijatým usnesením o podnikatelské aktivitě spolku.
Spolek se řídí ustanovením Zákona o účetnictví a postupuje v souladu s platnými předpisy pro
účetnictví neziskových humanitárních sdružení.

2. Činnost organizace
1. V uvedeném roce pravidelně každé dva týdny zasedalo Grémium. Připravovalo stanoviska
k událostem ve zdravotnictví. Hodnotilo dopady změn zdravotnických zákonů a vyhlášek
o úhradách zdravotní peče a léků ze zdravotního pojištěni. Připravovalo návrhy
a stanoviska zejména k činnosti MZ ČR, SUKLu a Parlamentu ČR. Grémium organizovalo výjezdy
členů Grémia a Republikové rady do několika měst v České republice k provádění poraden pro
pacienty, ke kontrolní činnosti ve zdravotnických zařízeních z podnětu pacientů nebo členů
sdružení, včetně kontrol hygienických podmínek lůžkových zařízení např. v Praze 10, ve VFN
v Praze, Staré Boleslavy, Mostě, Jihlavě, SLL v Janských Lázních.
2. Dále se uskutečnilo zasedání Republikové rady v Praze. Při naší činnosti jsme se zaměřili zejména
na tři oblasti:
a)
b)
c)

první oblast je účast na přípravě zákonů a předpisů
druhou oblastí našeho zájmu byla bezplatná poradenská služba pacientům poškozeným
na zdraví při poskytované zdravotní péči pres Internet, písemné a zejména telefonicky
třetí oblastí bylo udržování komunikace s poslanci Zdravotního výboru PS PČR
a advokáty spolupracujícími se spolkem. V rámci komunikace s veřejnosti jsme se
účastnili televizních nebo rozhlasových debat, a také jsme provozovali a pravidelně
aktualizovali webové stránky www.pacienti.cz . Pravidelně se dva zástupci spolku účastní
jednání Etické komise ve FNKV v Praze 10 a ve Zdravotním výboru
PS PČR . Někteří zástupci spolku se aktivně účastnili pravidelných seminářů
v Poslanecké sněmovně, na kterých se diskutovaly návrhy reformy zdravotnictví. Také
jsme se podíleli na činnosti Krizového štábu nemocnic.

V rámci zahraničních aktivit lze vyzdvihnout účast prezidenta svazu na zasedání
pacientských organizací v červenci v Bratislavě.
3. Struktura organizace
Statutárním orgánem Svazu pacientů ČR je Grémium, dále organizačně zahrnuje
Republikovou radu, v čele stojí prezident a víceprezidenti.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů

V Praze 05. 03. 2018
Sestavil: Luboš Olejár, prezident

Schválil: Grémium Svazu pacientů ČR

