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Historické poznámky

 Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se 
zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, 
projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné 
odborné společnosti. Na ustavující schůzi Společnosti, 
konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl 
pak prvním předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní 
lékař z Prahy. 

 Na I. konferenci všeobecného lékařství, která se konala v 
následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán 
činnosti a odborný program Společnosti. 

 V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného 
lékařství jako skutečně samostatného lékařského oboru. 



Poslání  SVL ČLS JEP 
SVL ČLS JEP má jako základní cíl rozvoj 

všeobecného praktické lékařství, jako specializace 

v primární péči, akademické i vědecké disciplíny se 

svou vlastní náplní vzdělávání, výzkumem, svými 

důkazy a klinickými aktivitami.

(The European Definition of General Practice/Family 

Medicine)



Růst členské základny
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Počet  členů  SVL od roku 2002 ze 2000 členů vzrostl na 3914 v roce 

2008, dále je registrováno 54  studentů LF zájemců o VPL a  1965 sester 

VPL.



Činnost  VPL v ČR - data 2008

V ČR zajišťuje primární péči o dospělé   5 250 
VPL, u kterých je registrováno cca 8 000 000 osob. 

 Praktičtí lékaři  provedli 40,5 milionů vyšetření nebo 
ošetření,

 Z toho  preventivní prohlídky představovali 5,2% 

 Na jednoho VPL připadá 1626 registrovaných 
pacientů

 Z  8 milionů pacientů registrovaných u PL

je dispenzarizováno (přímo u  PL nebo u lékařů 
specialistů) pro:

 diabetes mellitus 774 tisíc osob (z toho  15,8% je u 
VPL), 

 HN více než 1,5 milionu osob (většina je u VPL), 

 ICHS zhruba 850 tisíc osob (většina je  u VPL),

VPL a jejich činnosti představují základ zdravotnické péče v ČR



Věkové složení VPL v roce 2008
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Zásadním problémem  je nepříznivé věkové rozložení a stárnutí VPL



Specializační příprava

Byla zajištěna  akreditovaná pracoviště VPL (700 VPL).

 Od 1.7.2009 zkrácena spec. přípravy na 3 roky, tak jak 
je minimum v EU . Je přijata nové kurikulum 
specializační přípravy (www.ipvz.cz)

 Od roku 2008 legislativní přejmenování oboru na 
„všeobecné praktické lékařství“ (z praktického 
lékařství pro dospělé, které neodpovídal GP/FM v EU).

 Jsou upřesněny podmínky pro rekvalifikace (rozdílové 
kurikulum a atestace).

 Je realizována výběrová podpora  aktivit mediků v SVL.

 Pro rok 2009 bylo zajištěno 155 rezidenčních míst



Kontinuální vzdělávání

 Po přechodném období v roce 2003 v letech 2004-8 

bylo uskutečněno ročně okolo 150 vzdělávacích akcí 

(v každém regionu 1x měsíčně mimo prázdniny jedna 

akce a v Praze 3 akce měsíčně)  

 Od roku 2004  zaznamenáváme  na našich 

vzdělávacích aktivitách (včetně výroční a jarní 

konference) okolo 10 000 kontaktů s PL ročně, což 

znamená nejvyšší průměrnou účast a i v tvrdé 

konkurenci ostatních poskytovatelů vzdělávání se 

jedná o nejlepší a nejvýkonnější systém vzdělávání PL. 



Vývoj celkové a poměrné účasti na seminářích 2006 - 2008
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vývoj účastí v regionech v letech 2006-2009

2006 745 496 417 281 222 387 535 682 340 413 1098 460 628 460 177

2007 792 481 365 354 248 467 568 661 241 370 1274 528 731 528 140

2008 968 579 419 397 277 510 630 760 412 485 1598 561 686 561 215
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Vývoj účastí po regionech 2006- 2008



Informační oblast

 Zajišťujeme nadstandardní  informační  zabezpečení 
členů SVL a dalších PL. (členové dostávají zdarma 
časopisy Practicus, Medicína po promoci, a noviny 
Medical Tribune. )

 Zvyšujeme aktivity v prezidiálním časopise ČLS JEP  
Praktickém lékaři a dalších odb. časopisech



 Na www. svl. cz  jsou kompletní informace o SVL a 
jejich aktivitách. M.j. od  roku  2008 cca 40 lekcí e-

learningu.  V letech 2009-10   plánujeme realizovat e-
learningové náplně spec. kursů.



 Obecným cílem vytváření  DP je pozitivní změna chování lékařů, 

omezující možnost vzniku chyb a neúčelné variability při řešení 

problémů LPP ve prospěch vyšší kvality poskytované péče

.   jsou to postupy celospolečensky významné (prevence),    

· postupy se zvýšeným rizikem pro lékaře nebo pacienta, ve 

kterých se často chybuje,

· postupy, kde nové vědecké poznatky mění názory na diagnostiku 

a léčbu onemocnění,

· postupy s velkým ekonomickým významem, z hlediska ceny, 

frekvence nebo jejich součinu

Doporučené postupy



Antikoagulační léčba 2005 2009

Arteriální hypertenze 2004 2007 2010

Asthma bronchiale 2005 2008

Bolesti hlavy 2006 2009

Demence 2006

Deprese 2004 2007

Diabetes mellitus 2005 2008

Diagnostické a terapeutické 

postupy při insomniích
2006

Dolní dyspeptický syndrom 2006

Dyslipidémie 2004 2008



Erektilní dysfunkce 2007

Farmakoterapie bolesti
2004

2007

Funkční poruchy štítné žlázy 2007

Gastroenterologie, 

Dyspepsie horního typu 2003
2007

Geriatrie 2006 2009

Chronická obstrukční plicní 

nemoc 2005
2008

Chronické choroby 

pohybového aparátu
2006 2009

Chronické srdeční selhání 2007

Infekce urogenitálního traktu 2006 2010



Ischemická choroba srdeční 2006 2009

Laboratorní metody 2007

Léčba závoslosti na tabáku v ordinaci 

praktického lékaře + příloha 2005
2010 

Metabolický syndrom - diagnostika a léčba 2006 2009

Náhlé příhody břišní
2005

Obecné preventivní a vyhledávácí postupy 

u nádorových onemocnění  a Ca mammy
2005

Standard 

MZ

Obezita
2005

2008

Onemocnění prostaty
2005

doplněk 



Osteoporóza 2005 2010

Paliativní péče o pacienty v 

terminálním stádiu nemoci 2005
2008

Prevence kardiovaskulárních 

onemocnění 2004
2008

Standart softwaru pro ordinace PL 2006
vyjde jako 

článek

Systém přednemocniční 

neodkladné péče
2006 2009

Úzkostné poruchy - Anxieta 2005 2008

Vakcinace 2009

Vertigo 2007

Nefropatie a ledv. Selhání 2010

Chronický vřed dolní končetiny, 

nově ICHDK
2006 2010



Výzkum

V roce 2008 byly řešeny následující projekty :

 ATLET

 Vedoucí projektu: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 

 Odborný garant projektu:  MUDr. Otto Herber 

 Spoluřešitelé : Praktičtí lékaři ve vybraných praxích

 Stručný popis projektu : 

 Cílem projektu je zjistit, zda jsou PL schopni dosáhnout ukazatele 
kvalitní léčebně preventivní péče v oblasti prevence KVO a 
dyslipidemií pomocí připravených DP. Zejména zda pacienti  jsou 
správně Dg v souladu s DP. Zda jsou správně indikována 
nefarmakologická a farmakologická opatření a u kolika pacientů je 
dosaženo ukazatelů kvalitní LPP. Získané údaje budou průběžně 
publikovány doma i v zahraničí a využity při tvorbě DP a jejich 
implementaci. 

 Doba trvání : 2005-2007 V roce 2008 byly prezentovány a 
publikovány výstupy z projektu

 Zdroj financování : Nadační fond Praktik

 Kontakt : byma@lfhk.cuni.cz



 MOET-DIABETES

 Společný projekt SVL a Diabetologické společnosti ČLS JEP na 
podporu kvality péče o diabetiky v ordinacích praktických lékařů.

 Hlavní řešitel : MUDr. Igor Karen, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc, 

 Spoluřešitelé : MUDr. Zdeněk Hamouz, Doc. MUDr. Svatopluk Býma, 
CSc, 

 MUDr. Dana Moravčíková

 Stručný popis projektu : 

 Cílem projektu je zajistit vysokou kvalitu péče o diabetiky podle platných 
doporučených postupů a podpořit praktické lékaře v zajišťování péče o 
diabetiky 2.typu. Cílem je zapojit dostatečný počet praktických lékařů, 
poskytnout jim metodickou a odbornou podporu a monitorovat jejich péči 
tak, aby bylo možné vyhodnotit efekt edukace a celého projektu.  

 Doba trvání : 2008 - 2009

 Zdroj financování : Quatro Solutions, komerční podpora

 Kontakt : igor.karen@seznam.cz, svl@cls.cz

mailto:igor.karen@seznam.cz
mailto:svl@cls.cz


 PŘÍSTUP PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ KE KARDIOVASKULÁRNÍM 
CHOROBÁM A JEJICH PREVENCI. PŘÍSTUP PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 
K GASTROINTESTINÁLNÍM CHOROBÁM A JEJICH PREVENCI.

 MEZINÁRODNÍ PRŮZKUM V DESETI ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ 
EVROPY

 Řešitelé:  prof. Adam Windak (Polsko), Janko Kersnik (Slovinsko), 
doc.Bohumil Seifert,Ph.D., doc MUDr. Svatopluk Býma,CSc a další......  

 Stručný popis projektu : 

 Projekt navazuje na pražskou konferenci ISGP. V roce 2007 a 2008 byl 
realizován průzkum mezi praktickými lékaři 10 zemí střední a 
východní Evropy. Byl zaměřen zejména na mezinárodní srovnání 
přístupů PL v oblasti kardiovaskulární prevence a gastrointestinální 
symptomatologie. Dotazník byl vytvářen v dominantní spolupráci 
české a polské strany. V současné době jsou k dispozici data z ČR, 
Slovenska, Polska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Maďarska, Bulharska a 
Slovinska. Data budou zpracována pro domácí i zahraniční publikace.

 Zdroj financování: nezávislý grant Zentiva 

 Kontakt : bohumil.seifert@svl.cz,  svl@cls.cz

mailto:bymaS@lfhk.cuni.cz
mailto:svl@cls.cz


 HODNOCENÍ KVALITY ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VČETNĚ 
BEZPEČÍ PACIENTŮ 

 Hlavní řešitel: doc.MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

 Spoluřešitelé: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc, MUDr. Mgr. Petr 
Struk

 Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření národních 
akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení, poskytující péči v 
oboru všeobecné praktické lékařství, a vytvoření systému a rámce 
hodnocení kvality a srovnávání všeobecných praxí. Cílem je podpora 
standardizace praxí, zvyšující bezpečnost pacientů v ordinacích 
praktických lékařů. Bezpečnosti pacientů byl věnován i seminář na 
výroční konferenci. Řešitelé žádají o následný projekt k implementaci 
vytvořeného nástroje. 

 Trvání: 2008

 Zdroj financování: grant MZ ČR 

 Kontakt: bohumil.seifert@svl.cz



Konference  - organizace

 Pořádané každoroční konference  SVL ČLS JEP 

(jarní interaktivní a výroční) jsou zaměřeny na 

problematiku VPL.(Účast na posledních dvou  přes 

1700 účastníků). 

 Velký ohlas zaznamenala 1. mezinárodní konference 

ISGP (International Symposium of Generál Praktice),

pro praktické lékaře ze zemí střední a východní 

Evropy v Praze 2006.

 Připravuje se světová konference VPL WONCA v 

Praze 2013



Zahraniční aktivity

 Členové SVL v roce 2008 působí v orgánech a 
pracovních skupinách WONCA: 

 Rada WONCA (doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.) 
EQuiP (doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., MUDr. 
Mgr. Petr Struk ), ESPCC (MUDr. Rudolf Červený), 
Diabetes group (MUDr. Otakar Maňas), UEMO (MUDr. 
Václav Šmatlák), ESPCG (doc. MUDr. Bohumil 
Seifert, PhD). 

 V září 2008 proběhla za účasti více než 25 zástupců 
SVL ČLS JEP evropská konference WONCA 
v Istanbulu. SVL podpořilo účast dvou českých 
zástupkyň v programu Vasco de Gama pro mladé 
začínající praktické lékaře.



Kategorizační komise

 Hlavním cílem působení v této komisi byla snaha o 

zrušení preskripčních omezení pro praktické lékaře  

s event. nahrazením pouze podle indikací. 

 Úspěchem bylo uvolnění preskripce u statinů, 

sartanů, SSRI  pro primární péči. V jiných oblastech 

jsme bohužel tak úspěšní nebyli. 



Přihláška do SVL je na www.svl.cz

roční poplatky jsou 850 Kč (600 SVL + 250 ČLS)

(jen předplatné časopisů a novin má 

dvojnásobnou hodnotu)

http://www.svl.cz/


Děkuji za pozornost


