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Správa o činnosti 

rok 2016



PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE
1. Slovenská konferencia EUPATI s medzinárodnou účasťou - 20. február 

2016 - Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

 Za OZ Šanca pre pečeň mali možnosť prezentovať našu činnosť a podiel na 

vzdelávaní svojich členov p. Oľga Štefanická, Mgr. Štefánia Václavíková a Mgr. 

Anna Čunderlíková.



Valné zhromaždenie OZ Šanca pre pečeň

Správna rada Občianskeho združenia Šanca pre pečeň zorganizovala výročné 

Valné zhromaždenie svojich členov v sobotu 9.4.2016 vo Zvolene, kde bolo 

zvolené nové vedenie OZ na obdobie roku 2016 až 2020.



Valné zhromaždenie OZ Šanca pre pečeň

9.4.2016 vo Zvolene



44. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI 

Hepatológia 2016: výzvy a perspektívy

Dátum: 19 - 21.5.2016 v hoteli "RESIDENCE " na Donovaloch

Chceme poďakovať za priestor na 44.MHD na prezentáciu činnosti nášho OZ, 

kde sme sa stretli s veľkým záujmom. 



44. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI 

Hepatológia 2016: výzvy a perspektívy
Na uvedenú akciu si OZ zvolilo ako symbol zdravia Jablko, ktoré môže 

byť navonok krásne, ale vo vnútri červivé, podobne ako pečeň v našom 

organizme.



8. Sympózium o portálnej hypertenzii

v Banskej Štiavnici dňa 17-18.júna 2016
Účasť bola obohatená prítomnosťou lekárov zo zahraničia, ktorí si svoje 

skúsenosti mohli navzájom vymeniť s lekármi pôsobiacimi na Slovensku. 

Členovia OZ sa zúčastnili tohto sympózia.



Beseda v Congress Hoteli Centrum v 

Košiciach dňa 15.7.2016 
s prof. MUDr. Ivanom Schréterom, CSc. 

a doc. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD. 
OZ pripravilo uvedené stretnutie pre členov z Východoslovenského kraja.



Víkendový pobyt v kúpeľoch Sliač

v dňoch 2.- 4. septembra 2016



Víkendový pobyt v kúpeľoch Sliač
procedúry – relax – prednášky – priateľské stretnutie



Prednášky počas pobytu pre členov 

OZ Šanca pre pečeň



Beseda pre pacientov na II. internej klinike SZU, 

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

dňa 19.9.2016



Beseda s MUDr. Beatricou Bodorovskou, PhD. v Martine 

dňa 5.10.2016 " Čo vieme o ochoreniach pečene „

Besedy sa zúčastnili členovia OZ Turčianske Venuše.



Sociálno-právne poradenstvo pre pacientov
Dňa 6.10.2016 sa uskutočnil v prednáškovej hale budovy riaditeľstva

FNsP FDR Banská Bystrica prípravný seminár k pacientskym poradniam.

Seminára sa zúčastnili viaceré OZ – OZ Lymfom, OZ Sanáre, OZ

Onkofórum a Pacientske združenie s hematologickými malignitami.



Prednáška pre študentov stredných škôl

dňa 25.10.2016 v priestoroch Krajskej 

knižnice vo Zvolene

 Prednášky sa zúčastnilo viac ako 110 študentov

stredných škôl zo Zvolena.

 Téma: Čo zistila medicína o mladých a mali by to

vedieť. Pôsobenie alkoholu na dospievajúcu mládež.

 Prednášajúci: doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

prednosta II. Internej kliniky SZU Rooseveltovej

nemocnice Banská Bystrica.



Prednáška pre študentov stredných škôl

dňa 25.10.2016



Prednáška pre študentov stredných škôl

dňa 25.10.2016 



Edukačno - relaxačný pobyt v kúpeľoch 

Dudince v dňoch 4-6.11.2016



Edukačno - relaxačný pobyt v kúpeľoch 

Dudince v dňoch 4-6.11.2016



Odborné podujatie

"Význam včasnej intervencie pri chronických 

ochoreniach„
Konferencia sa konala dňa 9. novembra 2016 v budove Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava.



Beseda pre pacientov na II.internej klinike SZU, 

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

dňa 14.11.2016



Seminár - Verejná kontrola nemocníc
Transparency International Slovensko (TIS) zabezpečilo 

seminár- Verejná kontrola nemocníc 26.novembra 2016

v Banskej Bystrici



Valné zhromaždenie AOPP 
OZ Šanca pre pečeň sa v mesiaci november 2016 stalo 

riadnym právoplatným členom Asociácie na ochranu práv 

pacientov a zúčastnilo sa volieb predsedníctva AOPP 

konané 28.11.2016 v Bratislave



Ďakujem za pozornosť


