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Čo je primárna zdravotná starostlivosť?

“Lacná
starostlivosť

o
chudobných ľudí”

President of the International Hospital 
Federation



zachytenie včasných 

nediferencovaných štádií

Riešenie konkrétnych

problémov

Orientácia na komunitu

Manažment zdravotnej

starostlivosti

Komplexný prístup

Orientácia na pacienta

Holistický prístup

rozhodovanie

založené na incidencii

a prevalencii  chorôb

zodpovednosť za 

zdravie komunity

realizácia a koordinácia 

preventívnych

a liečebných

postupov 

1. prvý kontakt

2. bezbariérový prístup

3. všetky zdravotné problémy

riešime

všetky akútne a

všetky chronické

zdravotné

problémy
podpora pri

dosahovaní zdravia

a duševnej pohody

kontinuálnosť 

starostlivosti

zameranie na pa-

cienta komplexne a 

v súvislostiach....

vzájomný vzťah 

doktor-pacient

všetkozahŕňajúci kontext:

fyzické, psychologické,

sociálne, kultúrne,

existenčné...

vedecké poznatky umenie súvislostí

skúsenosti  

Európska definícia všeobecného

praktického/rodinného lekárstva

Definícia Wonca Europe 2005
http://www.woncaeurope.org/Definition%20GP-FM.htm



Všeobecnosť
Kontinuita

Komplexnosť
Koordinácia
Spolupráca

Rodinná orientácia
Komunálna orientácia

PODPORA ZDRAVIA
PREVENCIA
VYŠETROVANIE
LIEČENIE
REHABILITÁCIA
OŠETROVANIE

ĽUBOVOĽNÝ PROJEKT
V OBLASTI ZDRAVIA

-Intervencia tabakovej závislosti
-Národný program boja proti obezite
-Národné onkologické programy
-Národný kardiovaskulárny program
...

OPTIMÁLNY
VÝSLEDOK

EFEKTIVITA
● finančná 
● štatistická
● demografická

Primárna starostlivosť, všeobecné praktické lekárstvo –
- efektívny nástroj zdravotnej starostlivosti





Sieť VLD na Slovensku

2 331 VLD, dáta v PC 
(4 milióny občanov nad 18 rokov)



Súčasná prax na Slovensku? (I)       
-zdravotná starostlivosť orientovaná na diagnózu

 ucho- ušný, krčný, nosný

 srdce, krvný tlak- internista, kardiológ

 astma- pneumológ, alergológ

 depresia- psychiater

 cukrovka- diabetológ

 štítna žľaza- endokrinológ

 chrbtica- neurológ, ortopéd

 kolená, koxy- ortopéd

 oči- očný lekár 

 plieseň- kožný lekár

 ...
Plytvanie časom a silami pacienta?

(Plytvanie financiami? ...)

MUDr.Výmenný Lístok



Súčasná prax na Slovensku? (II)    
-zdravotná starostlivosť orientovaná na pacienta a komunitu

uchosrdce, krvný tlakastmaoči

depresiacukrovkaštítna žľazachrbtica

kolená, koxyplieseň ...

Všetky problémy pacienta vyrieši všeobecný lekár

vo svojej kompetencii v 60-80(90%) prípadov

(rozhoduje odborná zdatnosť všeobecného lekára).

Špecialista je v zdravotnom systéme lekár určený na 

riešenie zložitých stavov a nie na riešenie každého stavu 

určitého orgánového systému.

Takýto systém šetrí čas pacienta, poskytuje pacientovi 

kvalitnejšiu starostlivosť o „ľahšie“ prípady (komplexne 

a v súvislostiach), zvyšuje dostupnosť špecialistov

pre komplikované stavy...

DOKTOR



Populácia a jej problémy sú uložené horizontálne. 

Je logické, budovať aj silnú horizontálnu zdravotnú 

starostlivosť, orientovanú na pacientov a na ich 

komunity. Vertikálna( špecialisti) a horizontálna 

starostlivosť(všeobecní lekári) majú byť v rovnováhe.



Rozdiely v primárnej starostlivosti v Európe

Stupeň plnenia úlohy lekára prvého kontaktu a manažéra zdravotnej        

starostlivosti všeobecným  lekárom (zjednodušene funkcia„výmenný lístok“)

Vstup do zdravotného systému



PS

Prvý kontakt a následný

diagnostický

a liečebný postup

Primárna starostlivosť

Komplexnosť I –

starostlivosť o 

všetkých pacientov 

v komunitných 

súvislostiach

Napojenie na 

špecialistov a  

nemocnice

Komplexnosť II –

široký okruh činností na podporu zdravia, 

preventívnej a liečebnej starostlivosti

– v súvislostiach  konkrétneho pacienta



PS v komunite (III)

Poskytovanie PS

Dostupnosť

Orientácia
na 

pacienta

Orientácia 
na

komunitu

Kontinuita

Súvislosti

Komplexnosť
Koordinácia



Stav rozvoja PS v komunite na Slovensku

 Sme na začiatku

 Pripravujeme edukačný projekt v COPD pre VL 
v regiónoch 

 Budeme mapovať komunity a ich zdravotné 
potreby.

 Budeme mapovať sieť možných poskytovateľov  
COPD v  jednotlivých regiónoch  

 Vidíme veľké rozdiely v implementácii v 
mestských a vidieckych podmienkych



Medzinárodná podpora

 WHO

-Tallinská charta

-Vyhlásenie generálnej riaditeľky WHO ku 

konferencii v Alme Ate

- Svetová zdravotná správa 2008 – celá je 

venovaná rozvoju PS

-konferencia v Alma Ate 2008 a jej závery



Pozývame vás na:

1. Fórum spolupráce SSVPL SLS jar 2009

2. 52. konferencia = XXX.výročná 15-17/10/2009

3. Sledujte naše regionálne aktivity



www.vpl.sk
www.globalfamilydoctor.eu
www.woncaeurope.org
www.globalfamilydoctor.com
www.euprimarycare.org


