
Aktívna účasť SSOOR na konferencii AOPP (22.-23.11.2019)

Relatívne dobré  roky  sa  nepodarilo  využiť  na  politické  presadenie  zásadných  zmien  v  zdravotníctve,

obavy pacientov vzbudzuje prichádzajúca kríza a z nej vyplývajúci výpadok verejných zdrojov. Aj o tom

diskutovali pacienti a odborníci z oblasti zdravotníctva na v poradí už Tretej celoslovenskej pacientskej

konferencii AOPP. Cieľom konferencie bolo spojiť kľúčových aktérov slovenského zdravotníctva a otvoriť

diskusiu prostredníctvom panelových diskusií  o partnerstve a prínosoch pre pacienta.  Konferencia sa

konala pod záštitou ministerky zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod odbornou

záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Piatkový

program vyvrcholil udeľovaním mimoriadnych ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, v rámci ktorého si

vôbec po prvýkrát zvolila svojich výnimočných zdravotníkov aj široká verejnosť. Ministerka zdravotníctva

doc. MUDr. Andrea Kalavská odovzdala ceny 10 lekárom a 10 sestrám, o ktorých rozhodla na základe

nominácií  pacientov odborná porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií  a

médií. O svojom lekárovi a sestre mohla hlasovaním rozhodnúť aj široká verejnosť. Spomedzi ocenených

lekárov najviac hlasov získal MUDr. Marián Rošák, MPH a spomedzi sestier PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

Dr. Rošák pracuje už 15 rokov na septickom oddelení FN L. Paustera v Košiciach, kde sa intenzívne venuje

pacientom s chronickými ranami a dekubitmi, zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier a do liečebného

procesu  pacientov  zaviedol  podtlakovú  terapiu.  Dr.  Rošáka  na  ocenenie  nominovala  SSOOR,  ktorej

predsedníčkou je  odborná asistentka  Fakulty  zdravotníckych odborov Prešovskej  univerzity  v Prešove

PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD. Ocenená sestra Dr. Kellnerová pôsobí ako vedúca sestra Kliniky úrazovej

chirurgie  UN  L.  Paustera  v Košiciach.  Svoj  život  zasvätila  nielen  práci  s  pacientmi,  ale  aj  vlastnému

vzdelávaniu.  Zaviedla  do  praxe  mnohé  teoretické  a  praktické  skúsenosti,  vďaka  ktorým  sa  Klinika

úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.  Nomináciu Dr.

Kellnerovej udelila AOPP, ktorej prezidentkou je PhDr. Mária Lévyová. 










