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Celosvetová organizácia praktických lekárov sa 
nazýva WONCA WORLD, čo je akronym názvu
World Organisation of National Colleges,
Academies and Academic Associations of General 
Practitioners / Family Physicians (Svetová
Organizácia Národných Spoločností, Akadémií a 
Akademických Spoločností Všeobecných a Rodinných 
Lekárov). Organizácia datuje svoj vznik v roku 1975, 
teda má už svoju úctyhodnú tradíciu.



WONCA EUROPE je pre nás najvýznamnejšia vetva 
WONCA WORLD.

Vznikla v roku 1994 na svojej inauguračnej 
konferencii v Štrasburgu, kedy sa dovtedy existujúca 
Európska Spoločnosť Všeobecných a Rodinných 
Lekárov pretransformovala, a stala sa súčasťou 
WONCA WORLD.



Existujú dva typy členstva vo WONCA 
EUROPE – kolektívne, alebo individuálne. 

T.č. združuje Wonca Europe viac než 40 
inštitúcií, reprezentujúcich približne 45 000 
všeobecných lekárov a vyše 400 priamych členov.

WONCA EUROPE každoročne poriada 
konferenciu celoeurópskeho rozmeru, posledná
bola v auguste t.r. vo Florencii a nasledujúca 
bude v Paríži 17. až 21. októbra 2007.  



WONCA EUROPE definovala v roku 2002 
na svojej konferencii v Barcelone 
10 strategických cieľov, 
ktorých naplnenie sa očakáva do 10 rokov.

2006: potreba čiastočnej revízie cieľov



1) Zavedenie povinného vzdelávania v odbore 
všeobecné/rodinné lekárstvo na všetkých lekárskych 
fakultách v Európe.

2) Vytvorenie samostatných katedier                               
všeobecného/rodinného lekárstva na všetkých 
univerzitách s výučbou medicíny v Európe.

3) Všetci študenti lekárskych fakúlt musia 
absolvovať teoretickú a praktickú výučbu v odbore 
všeobecné/rodinné lekárstvo.



4) Špecifická postgraduálna príprava 
všeobecných/rodinných lekárov musí prebiehať v 
súlade s Direktívou 36/94 EU vo všetkých členských 
štátoch EU, a postupne sa bude aplikovať aj v 
nečlenských štátoch.

5) Kontinuálny rozvoj všeobecného/rodinného 
lekárstve založený na výskume v danom odbore.

6) Uplatnenie medicíny založenej na dôkazoch 
(Evidence based medicine) v odbore.



7) Rozvoj a postupné zavedenie povinného 
kontinuálneho vzdelávania a aplikácia princípu
recertifikácie v odbore.

8) Podpora vzniku inštitúcií zameraných na výskum 
v odbore.

9) Podpora zabezpečeniu správnej rovnováhy medzi 
prevenciou, diagnostikou a terapiou v odbore.

10) Zvýšenie podielu zodpovednosti odboru voči 
pacientom aj voči celej spoločnosti. 



Vzhľadom k potrebe efektívneho naplnenia svojich 
cieľov zastrešuje Wonca Europe niekoľko ďalších 
inštitúcií, zameraných na rozvoj PZS, európskeho 
významu. Každý rok uvoľňuje zo svojich 
finančných zdrojov určitú sumu pre ich rozvoj.



1.EURACT – EUROPEAN ACADEMY OF 
TEACHERS IN GENERAL PRACTICE

http://www.euract.org

Slovenská republika je členom od r.1990.



2.EGPRN - EUROPEAN GENERAL PRACTICE 
RESEARCH NETWORK

http://www.egprw.org

SR zatiaľ nie je členom.



3.EQUIP – EUROPEAN ASSOCIATION FOR 
QUALITY IN GENERAL PRACTICE/FAMILY 
MEDICINE

http://www.equip.ch

SR zatiaľ nie je členom.



4.EUROPREV – EUROPE FOR PREVENTION IN 
PRIMARY HEALTH CARE

http://www.europrev.org

SR je členom od jej vzniku, t.j. od roku 2001. 



EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE

http://www.ejgp.com



UEMO
EUROPEAN  UNION  of GENERAL PRACTITIONERS

Je partnerom Wonca Europe a jej činnosť je zameraná na 
ekonomické otázky týkajúce sa odboru. Združuje 
“National Trade Unions” a Slovensko v nej 
zastupuje ASL SR 

http://www.uemo.org



ĎAKUJEM VÁM ZA VAŠU POZORNOSŤ


