
Sú asná prax... (I)
- zdravotná starostlivos  orientovaná na diagnózu

ucho- ušný, kr ný, nosný
srdce, krvný tlak- internista, kardiológ
astma, CHOCHP-pneumológ, alergológ
depresia- psychiater
cukrovka- diabetológ
štítna ž aza- endokrinológ
chrbtica- neurológ, ortopéd, reumatológ
kolená, koxy... - dtto
o i- o ný lekár 
pliese - kožný lekár
...

Plytvanie asom a silami pacienta.
Plytvanie financiami. Nevadí, že je kríza?

MUDr.Výmenný Lístok

Sú asná prax ?? (II) - zdravotná starostlivos  
orientovaná na pacienta a komunitu ??

ucho srdce krvný tlak astma o i            
depresia cukrovka štítna ž aza chrbtica   
kolená alergia plese  ...
•Všetky problémy pacienta vyrieši všeobecný 
lekár vo svojej kompetencii v 60-80% prípadov,
rozhoduje jeho odborná zdatnos .

•Špecialista je v zdravotnom systéme ur ený na 
riešenie zložitých stavov a nie na riešenie každého 
stavu ur itého orgánového systému.

•Nešetrí takýto systém as pacienta? Neposkytuje 
kvalitnejšiu starostlivos  o „ ahšie“ prípady 
(komplexne a v súvislostiach)? Nezvyšuje 
dostupnos  špecialistov  pre komplikované stavy?VŠEOBECNÝ

LEKÁR

Prečo je primárna zdravotná starostlivosť dôležitá?
Prof. Barbara Starfield, John Hopkins University, Baltimore, USA:

Má lepšie výsledky, čo sa zdravia týka, nižšie náklady a poskytuje väčšiu rovnosť v zdraví. Je veľa dôkazov, že dobrý
vzťah, medzi slobodne zvoleným lekárom primárnej starostlivosti a pacientom počas viacerých rokov, je spojený

s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím, vyššou kvalitou života a oveľa nižšími nákladmi.
Prof. Igor Švab, prezident WONCA Europe:

Všeobecní lekári využívajú v starostlivosti o pacienta ten najsofistikovanejší nástroj, ľudskú bytosť

Osud chronického polymorbídneho pacienta
v súčasnom systéme zdravotníckej starostlivosti.

Zmena súčasného modelu??

Peter Lipták, prezident SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, lipp@pobox.sk

Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekárstva
Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekárstva

1. Doktor výmenný lístok je takýto maličký... 2. VLD má dôležité miesto v systéme ZS

3. Pacient sa nachodí, je veľmi unavený a frustrovaný... 4. Všetci sú spokojní. Pacienti, VLD aj špecialisti

Zmena modelu zdravotnej starostlivosti

nová rovnováha

akútna nemocni ná 
starostlivos

postakútna starost

Upravené pod a: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008

rednemocni ná starostlivos
RIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS

5. VLD kompetentný v ambulancii zostupuje do komunity 6. Nová rovnováha – menej akútne postihnutých pacientov

nová rovnováha

Upravené pod a: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008

akútna nemocni ná 
starostlivos

postakútna starostlivos

Zmena modelu zdravotnej starostlivosti

prednemocni ná starostlivos
PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS


