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a/ vysoký vekový priemer lekárov 
b/ absencia pregraduálnej výučby 
c/ nedostatky postgraduálnej   

edukácie 
d/ neexistencia učebných textov 
e/ oklieštené kompetencie odboru 

Aktuálne problémy odboru VL  



f/ “rovnostárstvo“ v úhradách za 
prácu 

g/ nerovnomerné rozdelenie 
ambulancií 

h/ neexistencia znalcov 
i/ trvalé znevažovanie odboru 
j/ nedostatočný lobbing 

Aktuálne problémy odboru VL  



1/ prednášky z odboru VL na všetkých 
lekárskych fakultách v SR (4. a 5. 
ročník) - povinné zápočty  

2/ povinná prázdninová prax - celková 
dĺžka 2 týždne na zmluvných LSPP a 
ambulanciách 

 3/ témy ŠVOČ z odboru VL 

Edukácia medikov - návrhy 



a/ zrušenie výnosu MZ SR o doplnkovom 
odbornom vzdelávaní – špecializácia 

b/ zefektívnenie predatestačnej prípravy: 
 povinnosť absolvovať aspoň 10 služieb  

LSPP, RZP alebo RLP 
c/ vytvorenie rezidentských miest pre 

mladých lekárov   
  
 
    

Edukácia lekárov – návrhy I.   



d/ vytvorenie ponuky kreditovaných 
kurzov na katedre VL SZU, napr. : 

    - vykonávanie a hodnotenie EKG 
    - právna problematika v praxi VL 
    - pracovná zdravotná služba  
    - komunikácia v praxi VL 
    - pravidelné kurzy resuscitácie ...   
    
  
 
    

Edukácia lekárov – návrhy II.   



1/ novelizácia zákona č. 363/2009 
Z.Z. o očkovaní 

 
2/ aktívna účasť VL na tvorbe 

systému e-Health na Slovensku 
    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy I.   



3/ povinné  vedenie zdravotnej 
dokumentácie pacientov 
elektronicky 

 
4/ taxatívne vymedzenie veku pacientov  

v kompetencii VL 
 
    

Prax lekárov VL – návrhy II.   



5/ povinný kreditovaný kurz 
pracovnej zdravotnej služby v 
ambulancii VL 

 
6/ rozšírenie kompetencií VL v rámci 

pracovnej zdravotnej služby  
    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy III.   



7/ preventívne prehliadky (odbery, 
EKG, OK, vekové obmedzenia) 

  
 8/ úspory pri SVaLZ – DRG, 

duplicita, objednávatelia a ich 
povinnosti,  úhrada, kompetencie    

    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy IV.   



9/ podpora VL v problematických 
regiónoch (rómske osady, malé 
obce a lazy, geriatrickí pacienti) 

 
10/  účasť VL pri riešení komplexnej  

ZS o ohrozené skupiny obyvateľov      
    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy V.   



11/ povinný kurz vyhotovenia a 
interpretácie EKG 

 
12/ úspora pri výkonoch a 

preskripcii ŠAS (vyšetrenia ŠAS, 
prevozy, odporúčanie na predpis 
liekov predĺžiť na 1 rok) 

    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy VI.   



13/ uvoľniť predpis zdravotníckych 
pomôcok pre imobilných pacientov  
(plienky, vložky) 

 
14/ zákonné vymedzenie LSPP do 

22.00 hod. (oddych po práci, 
zneužívanie, lekárne)    

    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy VII.   



15/ minimalizovanie zneužívania 
LSPP - hlásenie poskytovateľa 
zdravotnej poisťovni 

 
16/ zdravotníci počas služby – 

inštitút verejného činiteľa  
    
  
 
    

Prax lekárov VL – návrhy VIII.   



17/ kompetentná kontrolná činnosť - 
odborníci na ÚpDZS, súdni znalci v 
odbore VL, zdravotné poisťovne 

 
18/ podpora pozitívnej prezentácie 

práce VL v médiách  
    
  
 
    

Prax lekárov – návrhy IX.   



  

19/ pravidelné konzultácie na MZ SR 
- snaha o racionalizáciu práce VL 

 
20/  využívanie fondov EÚ na rozvoj 

ambulancií VL  
             

      
    
  
 
    

Prax lekárov – návrhy X.   



 - ODBOR VL JE V SYSTÉME  ZS  
NEPOSTRÁDATEĽNÝ 

 -  MUSÍ BYŤ  ZVIDITEĽNENÝ A 
REŠPEKTOVANÝ 

 - BUDE TAKÝ, AKÝ SI HO 
VYTVORÍME 

Záver  



Ďakujem za pozornosť  
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