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Pozvánka na XXXIII. Konsolidačnú výročnú konferenciu SSVPL SLS                                                 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
 

              dovoľte aby som Vás v mene svojom a aj v mene celého výboru SSVPL SLS, 
pozvala na tradičnú jesennú už XXXIII., verím, že konsolidačnú výročnú konferenciu našej 
odbornej spoločnosti, ktorá sa uskutoční znova v inšpirujúcej atmosfére pod štítmi Vysokých 
Tatier. Čerstvý vzduch, veľkolepý priestor a samozrejme naše, verím že, spoločné úsilie o 
vysokú kvalitu odborného programu je to, čo Vám ponúkame tento rok.  
       Pokračujeme v tradícii a organizujeme našu konferenciu v spolupráci s WHO v 
nadväznosti na medzinárodné konferencie WONCA Europe a EFPC (Európskeho fóra 
primárnej starostlivosti) tak, aby sme mohli privítať v jednotlivých blokoch profesorov 
všeobecného lekárstva z viacerých krajín Európy. Uznaním našej práce je aj prizvanie SSVPL 
SLS k organizácii Česko –Slovenského dňa na svetovom podujatí všeobecných lekárov 
budúci rok WONCA World konferencia Praha 2013. Už teraz vás tam všetkých pozývame.  
Z domácich profesorov pozývame z jednotlivých oblastí popredných špecialistov. Sme radi, 
že spolupráca so SKSaPA pokračuje aj tento rok a teda vzdelávať sa opäť prídu aj naše 
zdravotné sestry. Znovu oslovujeme s pozvaním aj širšiu verejnosť českých a poľských 
všeobecných lekárov. Necháme sa prekvapiť, čo dokážu kolegiálne kontakty v krásnom 
prostredí Vysokých Tatier.  
       Konferencia je opäť koncipovaná ako široký upgrade vedomostí v rôznych odboroch 
v paralelných sekciách so zameraním na uplatnenie v našej každodennej praxi. Objem 
vzdelávania bude ako každoročne náročný, pripravujeme konferenciu odpovedajúcu 20 
kreditom CME. Pripravujeme pre Vás nielen odborné medicínske témy, ale aj prednášky z 
oblasti práva, organizácie, ekonomiky a etiky. 
       Ťažisko staviame na vzájomnej výmene našich skúseností. Cieľom SSVPL SLS nie 
je nútiť každého všeobecného lekára do všetkých odborných aktivít. Je dôležité aby sa každý 
všeobecný lekár mohol rozvíjať v tých konkrétnych oblastiach, o ktoré sa sám zaujíma. 
Keďže každý z nás je iný a aj možnosti v každom regióne sú odlišné, chceme poskytovať 
každému podporu pri jeho individuálnom odbornom raste. Keď preukážeme vedomosti a 
zručnosti, potom môžeme rokovať s poisťovňami aj o konkrétnych úhradách nad rámec 
kapitácie. Dôležitý je aj náš neustály tlak na odstránenie zbytočných preskripčných 
obmedzení. V pestrých možnostiach našej práce spočíva aj hlavná odborná atraktívnosť 
všeobecného lekárstva. Aj na tejto konferencii budeme organizovať workshop pre mladých 
všeobecných lekárov a študentov medicíny.  
       Na záver iba zdôrazňujem – aktivita každého všeobecného lekára je veľmi 
potrebná a vítaná. Máte možnosť prihlásiť svoje prezentácie, postery, alebo poradiť sa 
o svojich nápadoch na obohatenie priebehu konferencie u členov organizačného a  
programového výboru konferencie (pozrite kontakty). 
Tešíme sa na stretnutie s Vami nielen pri vzdelávaní, ale aj pri aktívnom oddychu a zábave. 
Bratislava 31.5.2012,  
                                                          MUDr. Iveta Vaverková, MPH 
                                                               prezidentka SSVPL SLS 

http://www.vpl.sk/
mailto:i.vaverkova@gmail.com
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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   

http://www.vpl.sk/
mailto:i.vaverkova@gmail.com
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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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