
 
Vyhlásenie pre médiá k nadchádzajúcej XXX Výročnej konferencii SSVPL SLS 
 
Vážení predstavitelia médií, 
 
informujem  Vás o  XXX. Výročnej  konferencii všeobecných lekárov v Bojniciach 15. 
-17. 10. 2009. Konferenciu organizuje naša spoločnosť  spolu s kanceláriou WHO na 
Slovensku pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho, MPH.   
Koná  sa s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre 
Európu(WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC) 
a Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP). 
 
Táto konferencia je zvlášť významná, znamená 30. rokov budovania primárnej 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pred 30. rokmi WHO v Alma-Atskej  deklarácii 
podporila budovanie zdravotníckych systémov založených na dôkladnom 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v sieti ambulancií lekárov vysunutých čo 
najbližšie k prirodzenému prostrediu pacientov t.j. v ambulanciách všeobecných 
lekárov.  
 WHO konštatovala, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie výsledky, čo 
sa týka dosahovanej úrovne zdravia, 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. Podporu tohto  trendu WHO posilňuje a v súčasnosti je to 
jedna z ústredných tém jej aktivít. 
Pred 30 rokmi na Slovensku vláda rýchlo akceptovala myšlienky WHO, podporila 
rýchle založenie našej odbornej spoločnosti všeobecných lekárov. Veľkú zásluhu pri 
tomto procese mala vtedajšia námestníčka ministra zdravotníctva, všeobecná 
lekárka doc. Rozália Vrábeľová. Pani docentka je dodnes veľmi vitálna, dožíva sa 86 
rokov. Slovenská lekárska spoločnosť sa rozhodla ju spolu so zakladajúcimi členmi 
našej spoločnosti všeobecných lekárov oceniť svojimi najvyššími poctami. Na 
slávnostnom otvorení bude udelených spolu 10 ocenení - zlaté medaily SLS, Čestné 
plakety akademika T.R. Niederlanda a  Medaily založenia Spoločnosti lékařsko 
slowanskej v Pešti. Bude udelená aj Dikantova cena oceňujúca všeobecných lekárov 
za vedeckú, prednáškovú a publikačnú činnosť. 
  
Vo štvrtok 15.10. odznejú bloky o komplexnom prístupe k diagnostike a liečbe 
bronchiálnej astmy, diabetu mellitu, prevencii žilovej trombózy a embólie, 
dermatologickej problematike, prístupoch k chronickej bolesti, bude vyhodnotená 
účasť všeobecných lekárov na Svetovom dni srdca. Tohto dňa sa zúčastnilo 25.9. 
260 všeobecných lekárov, ktorí vyšetrili v tento deň  viac ako 5000 pacientov a na 
konferencii budú odprezentované tieto výsledky.   
 
V piatok  16.10. odznejú bloky o komplexnom prístupe k diagnostike a liečbe 
chronickej obštrukčnej choroby, problematike odvykania fajčenia, aktualizácia 
informácií k chrípkovej sezóne aj z pohľadu súčasných reálnych hrozieb pandémie 



chrípky. Veľmi dôležitý bude blok WHO, kde predstavitelia WHO z Kodane 
predstavia ambiciózne plány a postupné kroky rozvoja primárnej starostlivosti 
v euroregióne, budeme diskutovať o situácii na Slovensku a hľadať konkrétnu cestu 
pre zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku rozvinutím 
primárnej starostlivosti. V ďalšom bloku sa navrátime ako keby do Rakúsko Uhorska 
a spolu s predstaviteľmi lekárskych spoločností a katedier všeobecných lekárov 
z Maďarska, Rakúska, Česka, ale tiež Ukrajiny a Poľska budeme hľadať spoluprácu 
pri rozvoji primárnej starostlivosti v tomto väčšom regióne. Zaujímavý a dôležitý bude 
blok s predstaviteľmi MZ SR a zdravotných poisťovní o prerozdelení finančných 
zdrojov smerom k financovaniu efektívnej primárnej starostlivosti. Túto otázku je 
potrebné riešiť práve teraz aj pre to, že je kríza vo financovaní a  je potrebné práve 
teraz využiť finančnú efektivitu primárnej starostlivosti. Z odborných tém bude ešte 
veľmi dôležitá téma o vyšetrovaní CRP v ambulanciách všeobecných lekárov a s tým 
súvisiaca možnosť podstatnej úspory používania antibiotík, kardiologické prednášky 
o liečbe chronickej ischemickej choroby srdca, urologické prednášky o prístupoch 
k ochoreniam močového mechúra. 
 
V sobotu 17.10. budú  prebiehať diskusné stretnutia na témy cievnych ochorení 
dolných končatín, depresie, onkologická problematika, problematika infekcie 
Helicobacter Pylori, resuscitácie, očkovania. Predpokladáme, že atraktívny bude 
workshop pre mladých lekárov „ Všeobecné lekárstvo je sexi!“ s účasťou aj mladých 
lekárov z ČR a USA. Náš odbor je považovaný v zahraničí za veľmi atraktívny a aj na 
Slovensku potrebuje pritiahnuť nových mladých lekárov. Podľa slov európskeho 
prezidenta WONCA ( vedecká organizácia všeobecných lekárov),  profesora Igora 
Švaba - „Všeobecní lekári využívajú vo svojej starostlivosti o pacienta ten 
najsofistikovanejší nástroj, ľudskú bytosť“. Preto my aj naši pacienti potrebujeme, aby 
tí najlepší mladí lekári pochopili krásu našej práce a stali sa všeobecnými lekármi.  
 
V závere konferencie sa uskutoční míting všeobecných lekárov a bude prijatá 
deklarácia všeobecných lekárov, s ktorou sa obrátime k laickej aj odbornej verejnosti, 
k poslancom NR SR, vláde, MZ SR a predstaviteľom zdravotných poisťovní. Naša 
odborná spoločnosť SSVPL SLS podľa svojich stanov podporuje myšlienky a 
odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizuje jej ciele pri rozvoji 
primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  V tomto duchu sme pripravení 
pokračovať v nastúpenej ceste budovania primárnej zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku. 
 
Vážení novinári 
 
ďakujem Vám za  spoluprácu. Na budovaní efektívneho zdravotného systému  
postaveného na potrebách ľudí sa podieľame my všetci.  
 
V Bratislave 14.10.2009 
 
MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS  

 


