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                                                          V Bratislave 31.5.2012 
 

   Vážení predstavitelia farmaceutických firiem, 
 
naša odborná spoločnosť, združujúca viac ako 1400 všeobecných praktických lekárov, 
organizuje v termíne 11.10. -13.10. 2012 už svoju XXXIII. výročnú konferenciu v priestoroch 
hotela Bellevue  v Starom Smokovci. Jedná sa o najväčšie odborné podujatie všeobecných 
lekárov na Slovensku. 
    
    Záleží nám na kvalitnom a vysoko odbornom programe a našou prvoradou snahou je 
každoročne priniesť všeobecným lekárom aktuálne všetky dôležité informácie a novinky  pre 
každodennú prax v ambulanciách. Preto k jeho tvorbe prizývame  kolegov špecialistov a 
všeobecných lekárov zo Slovenska aj zo zahraničia. Minulý rok nás poctil svojou návštevou a 
aktívnou účasťou prezident WONCA Europe – prof. Tony Mathie. Naďalej pokračuje naša 
aktívna spolupráca  s WONCA, EFPC (European Forum of Primary Care), WHO-EURO, 
LINNEAUS, EURACT. Každoročne sa naši členovia aktívne zúčastňujú na ich odborných 
podujatiach a sú v kontakte s poprednými svetovými profesormi v našom odbore. 
 
    Uznaním našej práce je aj prizvanie SSVPL SLS k organizácii Česko –Slovenského dňa na 
svetovom podujatí všeobecných lekárov budúci rok WONCA World konferencii Praha 2013.  
 
    Už po tretí raz bude  súčasťou  programu konferencie aj vzdelávanie  pre naše zdravotné 
sestry. Taktiež pokračujeme v tradícii, že primárna zdravotná starostlivosť je orientovaná na  
komunitu a sprievodnou aktivitou bude pre verejnosť regiónu organizovaný komunitný 
projekt EUROPACOLON  a taktiež  projekt STOP FAJČENIU pre stredné školy regiónu.  
 
     Pripravujeme diskusné forum odborníkov z radov MZ SR, WHO, zdravotných poisťovní, 
lekárskych fakúlt a lekárskych organizácií o ďalšom smerovaní primárnej zdravotnej 
starostlivosti na Slovensku. 
 
     Vážení predstavitelia farmaceutických firiem, pozývame Vás na  XXXIII. Konsolidačnú 
výročnú konferenciu SSVPL SLS a tešíme sa na stretnutia a  pokračovanie v spolupráci. 
 
 
S pozdravom, 
 
MUDr. Iveta Vaverková, MPH, prezidentka SSVPL SLS               
MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár SSVPLSLS     
MUDr. Eva Bérešová, predsedkyňa  organizačného výboru                                                                                                 
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                     Pripravovaný program                                                                                                                        
 

Programové tézy XXXIII. Konsolidačnej výročnej konferencie SSVPL SLS  
●posun paradigmy – od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu 
●špecializácia na multimorbiditu ●multidimenzionálny prístup ●tím PZS = 
všeobecný praktik + zdravotná sestra  ●starostlivosť o chronických, 
polymorbídnych, starých a imobilných pacientov ●upgrade vedomostí ● 
preventívne zameranie ●kompetencie ●financovanie ●zjednotenie VLD 
 
Odborné témy  
●Kardiológia (fibrilácia predsiení, srdcové zlyhávanie, škola hypertenzie) 
●Angiológia (CHVO, PAO) ●Diabetes mellitus 2.typu  ●Klinická výživa 
●Farmakológia I – arteriálna hypertenzia a hyperlipidémie ●Ochorenia 
GIT ●Nefrológia – Urológia ●Ortopédia ●Psychiatria  ●Pneumológia  
●Onkológia a paliatívna starostlivosť ●Farmakológia II – liek verzus výživový 
doplnok ●Telovýchovné lekárstvo ●Dermatológia ●Patologická anatómia –
kazuistiky ●Očkovanie 2012 ●Právo v zdravotníctve ●Alternatívna medicína 
●Homeopatia ●Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ●ORL ● ATB versus 
STOP ATB ●Laboratórna diagnostika ●Prevencia 
 
Workshopy  
1– RHB – škola chrbta, cvičenia, mäkké techniky a fyzikálna liečba  
2– zvládanie problematických pacientov, nácvik komunikačných zručností, 
prevencia konfliktov v ambulancii 
3– neodkladná podpora životných funkcií  
4– vyšetrovanie žíl a tepien 
5– ošetrovanie vredov predkolenia 
 
Komunitné projekty  
1– Europacolon 
2– Stop fajčeniu     
 
Postery   
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Informácie o možnostiach sponzoringu  
    XXXIII. Konsolidačnej výročnej konferencie SSVPL SLS 
 

Forma poskytnutia finančných prostriedkov na činnosť, sústavné vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov, odborné a vedecké vzdelávacie podujatia držiteľmi  registrácie lieku, držiteľmi 
povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľmi povolenia na výrobu liekov, výrobcami 
zdravotníckych pomôcok a výrobcami dietetických potravín (ďalej len „farmaceutickými 
firmami“) musí byť v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä: zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmu, zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve,  ktorý nadobudol účinnosť 1.12.2011. 

V súlade s vyššie uvedeným môže Slovenská spoločnosť všeobecného praktického 
lekárstva SLS získať od farmaceutickej firmy finančné prostriedky na svoju  

a) činnosť alebo  
b) konkrétne organizované vzdelávacie podujatie  

nasledovnými spôsobmi: 
1. na základe zmluvy o  poskytnutí finančného/sponzorského príspevku, edukačného 

grantu alebo daru, v ktorej bude uvedený konkrétny účel poskytnutia, 
2. na základe zmluvy o poskytnutí peňažnej alebo nepeňažnej podpory, v ktorej bude 

uvedený konkrétny účel poskytnutia, 
3. na základe poskytnutia služieb objednaných farmaceutickou firmou v záväznej 

prihláške (napr. prenájom priestorov, poskytnutie odbornej garancie, zverejnenie inzercie 
alebo loga v odborných a informačných materiáloch účastníkov podujatí, a pod.) 
            Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste zvážili, na základe uvedených informácií, 
vyhovujúcu formu sponzoringu. V prípade záujmu zašlite vyplnenú a oskenovanú 
záväznú prihlášku elektronicky na vpl@vpl.sk a kópiu na i.vaverkova@gmail.com    
alebo na č. faxu 02 57887 259 alebo na poštovú adresu:  SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 
814 66, Bratislava. 
 
TERMÍNY: 
1. Termín zaslania záväznej prihlášky je do 31. augusta 2012. 
2. Termín  zaslania reklamných stránok vo  formáte tlačového pdf, do definitívneho  
programu: najneskôr do 15. septembra 2012. 
Poznámky:  Žiadame firmy, aby poplatky za účasť na podujatí uhrádzali len na základe 
daňového dokladu - faktúry, ktorú Vám vystaví a pošle SSVPL SLS po obdržaní záväznej 
prihlášky. Zároveň žiadame firmy, aby sa jej zástupca najneskôr mesiac pred začiatkom 
podujatia skontaktoval  s pracovníkom FARMI-PROFI, s.r.o. a upresnil svoje  požiadavky 
na technické zabezpečenie vystavovania a prezentácií.                                    
                                                           
                                                              MUDr. Eva Bérešová, organizačný výbor konferencie                                                                                                   
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Kontakty (predsedníctvo a organizačný výbor) XXXIII. konferencie SSVPL SLS: 

Prezidentka konferencie: MUDr. Iveta Vaverková, MPH,  
                                            0908 724 955, i.vaverkova@gmail.com  
 
Organizačný výbor konferencie: 
MUDr. Eva Berešová, 0903 630 023, eberesova@mail.t-com.sk  
MUDr. Peter Makara, MPH, 0903 705055, peter.makara@gmail.com 
MUDr. Peter Bakič, 0911 708 866, bakicpeter@gmail.com  
Programový výbor konferencie:  
MUDr. Jana Bendová, 0903 131311, jana_bendova@hotmail.com, 
MUDr. Martina Jandzíková, 0902 366 472, m.jandzikova@gmail.com,  
MUDr. Peter Lipták, 0903 440016, lipp@pobox.sk,  
MUDr. Peter Pekarovič, 0904 878 628 peterpekarovic@pobox.sk  
 
Koordinácia zahraničných účastníkov: MUDr. Jana Bendová, +421 903 131311, 
jana_bendova@hotmail.com  
 
Spolupráca a podpora WHO: MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO 
na Slovensku, 0903420378, dse@euro.who.int  
 
Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ:  
Bc. Jaroslava Lunterová, int. a kard. amb., Daxnerová 9, 050 01 Revúca, 058/4424245, 
jaroslavalunterova@gmail.com, jaroslava.l@centrum.sk  
 
Sekretariát SSVPL SLS:  
MUDr. Peter Lipták, Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava 
0903 440016, vpl@vpl.sk , www.vpl.sk, www.vld.sk   
 
Organizačné zabezpečenie a ubytovanie Farmi-Profi:  
Marcela Idlbeková, 0918 569 890, idlbekova@farmi-profi.sk,  
Farmi - Profi spol. s r.o, www.farmi-profi.sk                                                                                                       
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