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Konferencia SSVPL Bojnice 
2007 

Prof. Michael Kidd, :„Všeobecné lekárstvo dokáže zmeniť svet!“,  
kľúčové posolstvo na Wonca Europe, Lisabon 2014 
Prezident Wonca World 



Kongres SSVPL 2010 
 Prof. Jan DeMaeseneer GP Gent, 
Belgicko,  
 
Prezident Európskeho fóra primárnej 
starostlivosti  

Strategické postavenie primárnej zdravotnej starostlivosti pre 
dosiahnutie kvalitnej, spravodlivej a finančne efektívnej zdravotnej 
starostlivosti.  
Paradigm shift:  
From Problem-oriented to Goal-oriented medical care =  
Posun od starostlivosti orientovanej na problém (jednotlivú 
diagnózu) k starostlivosti orientovanej na cieľ- celkové zlepšenie 
zdravotného stavu pacienta. 



Na XXXI. Výročnej konferencii SSVPL v 
Bojniciach v roku 2010 

Cesta pre VL je 
„komunitná starostlivosť“ 
(integrácia zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti do 
komunity) 

Jan de Maeseneer 



 "Panel expertov Európskej komisie o efektívnych 
spôsoboch investovania do zdravia„ 

 
Predsedom  je Jan de Maeseneer,  

EXPERT PANEL ON EFFECTIVE WAYS OF INVESTING IN HEALTH (EXPH) 
Definition of a frame of reference in relation to primary care with a special emphasis 
on financing systems and referral systems 
The EXPH adopted this opinion at the 6 th plenary of 10 July 2014 after public consultation 

•Tento dokument podporil investície do primárnej zdravotnej starostlivosti 
•Primárna starostlivosť má schopnosť reagovať na výzvy, ktorým čelia zdravotné 
systémy: demografické, epidemiologické, prechod ku chronickým ochoreniam a 
multi-chorobnosti 
•Silné systémy primárnej zdravotnej starostlivosti prispievajú k spravodlivosti a 
lepším výsledkom v oblasti zdravia 
•Odporúča, aby členské krajiny zabezpečili primeranú úroveň financovania 
primárnej starostlivosti 



What do we mean by ‘integrated care’ – and 
how can we test its integrity? 

 
• Amanda Howe, budúca prezidentka 

WONCA World 
•Diskutuje sa o mnohých definíciách a modeloch a 
tie majú tendenciu závisieť na povahe zdravotného 
systému a úrovne predstavovanej integrácie: 
 
• mali by podporovať bezpečnosť pacienta tak, aby 
mohli všeobecní lekári konať ako nezávislí 
obhajcovia pre svojich pacientov s dôrazom na 
osobu pacienta a nie na inštitúciu 
•Nemali by viesť k podstatným štrukturálnym 
reorganizáciám a zmenám zhora nadol  
 

Z článku WONCA News, 9/2014 



WONCA 2013, Praha 

•Špecializované modely zdravotnej 
starostlivosti nepredstavujú ideálny prístup k 
starostlivosti o starnúce populácie. 

•Technika a počítače nikdy nedokážu nahradiť 
ľudskú stránku vzťahu doktor-pacient.  

•Dlhodobý vzťah, v ktorom sa vytvorí dôvera, 
buduje motiváciu. Prijatie osobnej 
zodpovednosti za zachovanie dobrého 
zdravotného stavu sa dá očakávať u 
motivovaných ľudí. 



Kongres SSVPL 2013  

Umenie „nič nerobiť“: 
 
•Pozorne počúvať 
 
•Čakať 
 

•Byť svedkom, Byť 
prítomný 
 

•Predchádzať ublíženiu 

Prof.Iona Heath, Royal College of General Practitioners, London,UK 



Kongress SSVPL 2014 

„Všeobecný lekár používa  
najsofistikovanejší pracovný  
nástroj zo všetkých  
-ľudskú bytosť“  
 
Kontakt medzi dvoma osobami,  
lekárom a jeho pacientom  
je stále dôležitým faktorom  
v liečbe pacienta 
 
kľúčové posolstvo:  
Zajtra 13:00 -14:00  
(ne)porozumenie rodinnému 
lekárstvu  

Prof.Igor Švab, Universality and uniquenes in family medicine,  
European Journal of General Practice, 2014,20:91-92 



Najsofistikovanejší nástroj medicíny ? 

„Ľudská bytosť“ 

Igor Švab Wonca Basel 2009: 
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