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Tlačová správa SSVPL o uskutočnenej XXXVI. Výročnej konferencii  
 
   Slovenskí všeobecní lekári sa stretli v dňoch 15. až 17. októbra 2015 vo Vysokých Tatrách 
na najväčšom tohtoročnom odbornom medicínskom podujatí s názvom:  „Prínos 
všeobecného praktického lekárstva.“ Nad konferenciou prevzal záštitu čestný prezident 
SSVPL MUDr. František Klimo a minister zdravotníctva MUDr. Viliam Čislák. Konferenciu 
otvoril primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš.  
   Na úvod niekoľko čísiel: spolu bolo registrovaných 1277 účastníkov, z toho 925 lekárov, 
171 sestier, 4 predstavitelia pacientov, 177 zástupcov farmaceutických firiem. V piatich 
paralelných sekciách odznelo 134 prednášok a workshopov, prednášalo 108 lektorov, z toho 
bolo 6 zahraničných profesorov a 78 domácich profesorov a lekárov z kliník a oddelení 
nemocníc. 13 prednášateľov  bolo z radov všeobecných lekárov a 11 prednášateľov boli 
sestry. Podujatie podporilo 37 sponzorov a vystavovateľov. 
   Tento rok sa tak stala naša konferencia  najväčším medicínskym podujatím v SR. Už 
tradične ju organizujeme v prekrásnych jesenných V.Tatrách spoločne aj so Slovenskou 
komorou sestier a pôrodných asistentiek, využívajúc pohostinnosť mesta Vysoké Tatry. 
Konferenciu podporuje celosvetová vedecká organizácia všeobecných lekárov WONCA 
World, Európske fórum primárnej starostlivosti (EFPC) a OZ Slovenský pacient. 
Najvýznamnejší zahraniční hostia na konferencii boli predseda Českej lekárskej spoločnosti 
JEP Prof. MUDr. Štepán Svačina, prezident Britskej kráľovskej spoločnosti všeobecných 
lekárov Prof. Mike Pringle, viceprezident partnerskej českej spoločnosti všeobecných lekárov 
SVL ČLS JEP  MUDr. Igor Karen. Z domácich profesorov prednášali predsedníčka  
kardiologickej spoločnosti prof. MUDr. Iveta Šimková, predsedníčka  hypertenziologickej 
spoločnosti a spoločnosti preventívnej kardiológie, Doc. MUDr. Slavomíra Filipová,  
predseda gastroenterologickej spoločnosti, Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, predsedníčka 
spoločnosti pre klinickú výživu primárka MUDr. Mária Voleková a mnohí ďalší. Priestor 
dostal aj prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár aby oboznámil 
všeobecných lekárov so stavom zjednocovania síl v Zväze ambulantných poskytovateľov 
(ZAP).  
   Hlavnou myšlienkou tohtoročnej konferencie bol „Prínos všeobecného praktického 
lekárstva.“ Táto téma pod majestátnymi štítmi vysokých Tatier znela veľmi naliehavo v 
krajine, ktorá by mala naliehavo riešiť dnešnú nepriaznivú situáciu v zdravotníctve.   
   Na záver účastníci konferencie prijali vyhlásenie, v ktorom zaujali stanovisko k 
nahromadeným problémom dnešného zdravotníctva. 
Celé vyhlásenie účastníkov XXXVI. Výročnej konferencie SSVPL je v prílohe. 
    
Vážení novinári, ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu. Na budovaní efektívneho 
zdravotného systému, ktorý by mal byť založený na potrebách ľudí sa podieľame my všetci. 
    
Tlačovú informáciu pre média spracoval 19.10.2015 
MUDr. Peter Lipták, riaditeľ sekretariátu SSVPL 
(Súčasťou správy je aj obrazová dokumentácia z konferencie) 
 
Všetky informácie sú dostupné v Presscentre na stránke SSVPL 
http://www.vpl.sk/sk/tlacove-spravy/ 
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