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.. v očiach našich 
pacientov ?

.. v očiach spoločnosti?

.. v očiach lekárov iných 
odborov?

.. v očiach medikov?

.. v našich vlastných 
očiach ??

To be or not to be – that is the question..



 Prečo ste si ho vybrali vy?
 Vybrali by ste si ho znova, keby sa mohli ešte 

raz rozhodnúť?
 Poradili by ste ho ako dobrú voľbu medikom?

PREČO si vybrať odbor VL? 
Podľa akých kritérií lekári/medici  rozhodujú?

Peniaze?
Zaujímavosť odboru? 
Profesionálne výzvy? 
Spoločenská atraktivita? 
Potrebnosť odboru?
Iné kritériá?
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2017 -
E-health!



Presne nevieme..
Malá informovanosť?
Nezaujímavosť odboru?
Málo peňazí?
Problém so zaradením a prípravou na 

atestáciu?
Malý manipulačný priestor a 

nemožnosť sebarealizácie?
Komunikujme medzi sebou!!



- občianske združenie mladých 
všeobecných lekárov

- Hodnotí a snaží sa riešiť problémy
- Kontakt s profesnými spolkami a 

inštitúciami
- Riešenie problémov s prípravou na 

atestáciu, zaradením sa do praxe, 
odkúpenia praxí

- Výmenné pobyty v zahraničí 



 Mladá organizácia, združujúca  mladých VL 
Európy (do 35 rokov alebo do 5 rokov po 
atestácii)

 Zástupcovia z európskych krajín sa 
každoročne schádzajú v rámci prekonferencie
WONCA: komunikácia – spoločné riešenie 
problémov

 Hippocrates – výmenné pobyty a stáže

„Think globally, act locally“

www.vdgm.eu



Výzva pre nás?
Aké máme predstavy?
Sú realizovateľné?
Chceme byť platení úmerne tomu, koľko 

robíme?
Chceme mať možnosť sa svojou prácou 

slušne uživiť?
Chceme možnosť pravidelného 

vzdelávania, získavania nových informácií, 
ďalších špecializácií v odbore?

Aké sú možnosti inde vo svete?



+ Menší kmeň pacientov
+ Väčšie kompentencie VL (GP) aj 

sestier (presun zodpovednosti)
+ Možnosť špecializácie
+ Väčší príjem a spoločenská prestíž

- Dlhšia pracovná doba
- Väčšia zodpovednosť
- Drahé vzdelávanie



 Slovensko: na chvoste medzi 29 krajinami OECD
 Celkové výdavky na zdravotníctvo: 7,8 % HDP

(21. miesto)
 priemer OECD 9,0 %
 extrém: USA (16,0 % HDP) zaostávame za

takými krajinami, ako je napr. Švajčiarsko (10,7 
%), Nemecko (10,5 %), či Holandsko (9,9 %) a v

 výdavky per capita: 1738 USD (26. miesto) 
 priemer OECD: 3 060 USD (za nami sú už len

Maďarsko, Poľsko, Čile, Mexiko a Turecko). 
 Bohaté krajiny: USA 7 538 USD, Švajčiarsko 4627 

USD, Holandsko 4 063 USD, Nemecko 3 737 USD

Za málo peňazí málo muziky??



Prečo sa aspoň nepokúsiť?

mladi.obvodaci@gmail.com

(časom možno 
„www.mladi.vse-lekari.sk )

Ďakujem za pozornosť a trpezlivosť
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