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1. Kto sme?  
 
 
2. Čo od nás očakáva Európa?  
 
 
3. Čo od nás očakáva Slovensko? 
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 1. MP - Prečo je nás tak málo? 
 2. Ako vnímajú odbor študenti medicíny? 
 3. VdGM - Postavenie GP/FP v Európe 
 4. Čím sa môžeme inšpirovať? 
 5. V čom sú ďalej  naši českí bratia? 
 
  Do diskusie: Prečo ste sa rozhodli pre tento 

odbor Vy? Na čo nadávate a čo si 
pochvaľujete? Ako vnímate aktuálnu formu 
celoživotného vzdelávania a čo by ste si 
predstavovali inak? Robíte v ambulancii 
výskum? Ako si predstavujete vysnívanú 
prax všeobecného lekára? 
 





 Objektívne negatíva všeobecného lekárstva: 
 1. slabá spoločenská prestíž 
 2. zlé platové ohodnotenie?? 
 3. obmedzené kompetencie 
 4. veľké pracovné vyťaženie? 
 5. veľa papierovania? 
 6. problém so získaním potrebnej praktickej 

prípravy („GP training“) – interný kmeň, 
špecializované ambulancie  

 7. problém s financovaním v priebehu 
prípravy 

 8. problém so získaním vlastnej ambulancie 
 9. Iné: 
 



Objektívne pozitíva: 
1. Najkratšia príprava (39 mesiacov) 
2. Istota získania zmlúv s poisťovňami 

(?) 
3. Práca so „zdravými“ ľuďmi 
4. Zaujímavá práca, široký záber, 

možnosť širokého odborného rastu 
(hoci bez úhrady poisťovňami) 

5. Nestaráme sa len o jeden orgán / 
jednu chorobu, ale o celého človeka v 
jeho prirodzenom prostredí 

6. Iné? 





pracovná skupina WONCA Europe  
Platforma pre mladých všeobecných 

lekárov (do 5 rokov po atestácii) a 
lekárov v príprave 

Vznikla v Lisabone v r. 2005 
Každoročne sa stretáva na 

prekonferencii WONCA Europe 
Náplň činnosti: spolupráca medzi 

združeniami Mladých praktikov v 
európskych štátoch, hlavne na poli 
„education and training“, „research“, 
„recruitment“ a „exchange“.  



www.vdgm.eu 
Každá krajina je reprezentovaná 

jedným zástupcom, ktorý sa stáva 
členom Europe Council-u a  
spolurozhoduje o organizačných 
záležitostiach VdGM 

Ostatní zástupcovia – účasť na 
prekonferencii- práca s ostatnými 
účastníkmi na zadanú tému 

5 pracovných skupín: E&T, Research, 
Beyond Europe, Exchange, Image   

http://www.vdgm.eu/


Program - prekonferencia: 
 Návšteva poľskej ambulancie VL (RL) 
Zahájenie – vizionárska prednáška o 

globálnom zdraví 
EC meeting/ VdGM prekonferencia 

 



Špeciálne pre mladých 
- Hippocrates program -výmenné pobyty 
- Stretnutie s prezidentom svetovej WONCA 
- Junior research award  

 
Pre všetkých GP/FP 
- EGPRN – European general practice research network 

(www.egprn.org) 
- Europrev  - European network for prevention abd 

health promotion in family medicine and general 
practice (www.europrev.org) 

- Euripa – European Rural and Isolated Practitioners 
Association (www.euripa.org) 

- Euract – European Academy of Teachers in General 
Practice/Family Medicine (www.euract.eu)  
 

http://www.egprn.org/




 Ako využiť VdGM a medzinárodnú 
spoluprácu v náš prospech? 

 
 Práca v rámci VdGM pracovných skupín: 
1. Výmenné pobyty – Hippokrates program 
2. Education & Training - Vzdelávanie a 

odborná prax v rámci prípravy na atestáciu  
3. Výskum  
4. Zlepšenie postavenia VL a tým propagácia 

odboru hlavne medzi mladými 
5. Možnosť učiť sa od tých, ktorí sú ďalej 



Hosťujúce ambulancie (hosting 
practices) – ponuka pobytov na 
www.vdgm.eu – Exchange 

Financovanie pobytu – cez projekt 
Leonardo da Vinci 

Ponúknite svoju ambulanciu ako 
hosťujúcu! 

Aktuálne: LOVAH Exchange – Holandsko 
(1/2012) 

Hľadáme koordinátora výmenných 
pobytov pre Slovensko! 
 

http://www.vdgm.eu/


www.mladipraktici.cz 
Naozaj sme bývali kedysi jeden spoločný 

štát?! 

http://www.mladipraktici.cz/


www.mladipraktici.estranky.sk 
 
 

Chcete sa stať členom, prípadne sa 
aktívne zapájať v aktivitách Mladých 
Praktikov na Slovensku a v rámci 
Európy? Ozvite sa na  

 
Mladi.obvodaci@gmail.com 

 
 

http://www.mladipraktici.estranky.sk/


 Do diskusie:  
1. Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor Vy?  
2. Na čo nadávate a čo si pochvaľujete? 
3. Ako ste (boli) spokojní s prípravou na 

atestáciu, s jej rozsahom, organizáciou a hlavne 
možnosťou jej realizácie? 

4. Ako ste vyriešili financovanie svojej prípravy a 
aký model by ste navrhli pre Slovensko? 

5. Ako sa Vám podarilo zaradiť sa do siete? 
6. Ako vnímate aktuálnu formu celoživotného 

vzdelávania a čo by ste si predstavovali inak?  
7. Robíte v ambulancii výskum?  
8. Ako si predstavujete vysnívanú (ale realistickú) 

prax všeobecného lekára? 
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