Životopis prezidenta Wonca World (2013 –
2016) Michaela Kidda 1, 2
Michael je austrálsky všeobecný praktický/rodinný lekár a výskumník primárnej
starostlivosti, lekársky pedagóg a lekársky vodca. Dva volebné obdobia bol prezidentom
Kráľovskej spoločnosti austrálskych všeobecných praktikov (Royal Australian College of General
Practitioners). V roku 2013 bol zvolený za prezidenta Wonca World.
Od roku 2009 pôsobí ako dekan Fakulty medicíny, ošetrovateľstva a zdravotných vied na Flinders
University, Adelaide, Austrália. Táto fakulta zahŕňa rôzne katedry a odbory s väzbou na zdravie, pre
lekárov aj pre zdravotné sestry, pre odborníkov verejného zdravotníctva, riešiace zdravie pôvodných
obyvateľov, zdravie hendikepovaných a výskumné centrá a terénne výukové zariadenia
v Južnej Austrálii, Severnom Území a Západnej Viktórii. Neustále rozširuje pôsobnosť svojej
fakulty. Pod Flinders University zriadil novú lekársku fakultu so sídlom v meste Darwin a ďalšie
nové výskumné centrá zdravia domorodcov so sídlom v Adelaide a Alice Springs, zavádza
nové kurzy napríklad v optometrii, fyzioterapii a ergoterapii.
Študijné roky
V roku 1983 Michael absolvoval s vyznamenaním University of Melbourne. Po stáži v kráľovskej
nemocnici v Melbourne sa zapísal do postgraduálneho vzdelávacieho programu Rodinné lekárstvo
Kráľovskej austrálskej spoločnosti všeobecných praktikov. Jeho postgraduálne vzdelávanie zahŕňalo
skúsenosti s bežnou praxou a so špeciálnymi zručnosťami potrebnými na vidieku a v mestách v
pôrodníctve, detskom zdraví a duševnom zdraví. Bol prijatý do Kráľovskej spoločnosti austrálskych
všeobecných praktikov v roku 1989. Aj keď preferoval výcvik v rodinnej medicíne, tiež absolvoval
vzdelávanie v oblasti výskumu verejného zdravia na Flinders University.
Akademická pôda
Michael nastúpil na katedru všeobecného praktického lekárstva na Monash University v Melbourne v
roku 1988. Následne bol menovaný docentom v roku 1990. Za svoje výskumy vzdelávania lekárov
s využitím počítačov mu bol v roku 1995 udelený doktorát z medicíny a medicínskeho vzdelávania na
Monash University, Melbourne. V r. 1995 – 2009 pôsobil ako profesor všeobecnej praxe na Univerzite
v Sydney na Ústave všeobecného praktického lekárstva, kde bol po troch rokoch poverený jeho
vedením a viedol ho až do roku 2009. Je patrónom Študentskej siete austrálskeho všeobecného
praktického lekárstva – Students Network, vnútroštátnej organizácie, ktorá podporuje študentov
medicíny so záujmom o prácu v oblasti všeobecnej praxe.
Prax všeobecného praktika, dobrovoľnícke a vzdelávacie aktivity pre verejnosť
Pôsobil 28 rokov ako všeobecný praktik v rôznych mestských a vidieckych praxiach v provincii
Viktória, NSW, SA a NT s osobitným záujmom o starostlivosť o ľudí s HIV a o zdravie domorodcov.
Od začiatku r. 1990 začal Michael Kidd pracovať ako všeobecný praktik na zdravotnej klinike určenej
pre homosexuálov a pacientov s AIDS, ktorá poskytovala komunitnú starostlivosť pre týchto ľudí. Od
tej doby pokračoval v tejto práci na čiastočný úväzok ako všeobecný praktik so zvláštnym záujmom o
poskytovanie primárnej starostlivosti o pacientov postihnutých HIV/AIDS. Michael Kidd bol zapojený
do mnohých dobrovoľníckych aktivít, vrátane toho, že viedol lekárske tímy pre zabezpečenie
starostlivosti o športovcov v gymnastike a v basketbale na olympijských hrách v Sydney v roku 2000 a

bol pravidelný zdravotný komentátor na austrálskej národnej mládežníckej rozhlasovej stanici JJJ. Tu
sa objavil ako „Medical Michael“.
Cesta vo WONCA
Michaelova cesta vo WONCA sa začala v roku 1989, keď sa zúčastnil svojej prvej Wonca World
konferencie v Jeruzaleme. V Hongkongu v roku 1995 bol Michael vyzvaný, aby vytvoril pracovnú
skupinu Wonca World o informatike, ktorej predsedal až do roku 2007. Michael bol zvolený ako
člen exekutívy Wonca World v roku 2004 a opakovane v roku 2007. V tomto postavení tiež slúžil ako
WONCA pokladník od 2007 – 2010; v rokoch 2005 – 2010 bol styčný dôstojník medzi Wonca World
a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ako predseda pracovnej skupiny Wonca pre
vzdelávanie, od 2005 – 2010. V súčasnosti pôsobí ako prezident Svetovej organizácie všeobecných
praktických/rodinných lekárov (WONCA), ktorým je od r. 2013 a bude až do novembra 2016.
Ako WONCA prezident je Michael silný a hlasný obhajca všeobecnej praktickej/rodinnej medicíny na
celom svete a arbiter špecifických úloh rodinných lekárov v posilnení primárnej zdravotnej
starostlivosti v každom národe, pričom sa usiluje o všeobecné pokrytie primárnou zdravotnou
starostlivosťou prostredníctvom vysoko kvalitného poskytovania služieb, organizovania vzdelávania,
odbornej prípravy a výskumu.
Vedecká a publikačná činnosť
Je zvolený za člena Austrálskej akadémie zdravotníctva a lekárskych vied. Vedie rozsiahly výskum a
vzdelávacie aktivity, venuje sa rôznym témam vrátane globálneho zdravia, primárnej zdravotnej
starostlivosti a všeobecnej praxi, medicínskej informatike, zdravotnej politike, doškoľovaniu
lekárov, bezpečnosti a kvalite v primárnej starostlivosti, manažmentu starostlivosti o pacientov s HIV,
žltačkou typu C a sexuálne prenosnými infekciami v primárnej starostlivosti. Je autorom alebo
redaktorom jedenástich kníh, spoluautorom ďalších siedmich kníh, autorom viac ako 140 článkov v
recenzovaných odborných časopisoch. Michael je zakladateľ a šéfredaktor Journal of Medical Case
Reports, celosvetovo prvého medzinárodného lekárskeho časopisu venovaného kazuistikám zo
všetkých lekárskych odborov. Je spolueditorom učebnice „Prehľad zdravotníckej informatiky“, ktorý
bol uverejnený v angličtine, španielčine a portugalčine a napísal kapitoly „HIV/AIDS“ a „Počítače v
rámci konzultácií“, ktoré vyšli v Oxfordskej učebnici primárnej starostlivosti. Jeho knihy o podpore
zdravia s názvami „Ako zachrániť svoj život a životy tých, ktorých máte radi“ a „Šesť podrobných
návodov na dobré zdravie od vášho všeobecného praktika“ vydalo vykladateľstvo Allen a Unwin v roku
2007, druhé vydanie vyšlo v roku 2011. Známe sú jeho knihy o zdraví pre lekárov a študentov
medicíny. V roku 2009 pripravil nové vydanie publikácie WONCA o prínose rodinného lekárstva pre
zlepšenie zdravotných systémov s podporou WHO, ktorú vydal v Radcliffe v roku 2013 a predstavil na
svetovej konferencii Wonca World v Prahe, kde sa ujal aj prezidentskej funkcie.
Činnosť pre vlády
Michael pôsobí od roku 1995 ako poradca austrálskej vlády. V súčasnosti predsedá poradnému výboru
austrálskej vlády pre krvou prenosné vírusové ochorenia a pohlavne prenosné infekcie. Tento poradný
výbor zodpovedá za rozvoj austrálskych stratégií pre prevenciu a liečbu HIV, hepatitídy B, hepatitídy C
a sexuálne prenosných infekcií. Ďalej pôsobí ako člen Poradného výboru Federálneho komisára pre
ochranu súkromia, člen Rady austrálskej vlády pre národné zdravie, člen Lekárskej rady pre výskum
(NHMRC), predseda Juhoaustrálskej vládnej rady pre klinický tréning, člen Austrálskeho poradného
zboru pre liečebné tovary (lieky a liečebné pomôcky) a ako Garant Registračného úradu všeobecných
praktikov v Austrálii. Pôsobil ako poradca na primárnu starostlivosť pre niekoľko národných vlád,
vrátane Indonézie, Saudskej Arábie, Írska a na Novom Zélande.
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Vyznamenania, ocenenia a granty
Pri príležitosti „Narodenín Kráľovnej“ bol v roku 2009 Michael Kidd pasovaný Rytierom Austrálie za
službu v medicíne a vzdelávaní vo všeobecnej praxi a primárnej zdravotnej starostlivosti, za jeho skvelé
pôsobenie
v mnohých profesionálnych organizáciách. Michaelovi bolo udelené čestné členstvo v Kráľovskej
spoločnosti všeobecných praktikov Nového Zélandu, Honkongskej spoločnosti všeobecných
praktikov, Akadémii rodinných lekárov Malajzie a Spoločnosti všeobecných praktikov na Srí Lanke,
doživotné členstvo v Asociácii praktických lekárov v Nepále a v roku 2016 čestné členstvo v Slovenskej
spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. V roku 2007 získal Cenu Austrálskej medicínskej
asociácie pre excelenciu v zdravotníctve za uznanie jeho prínosu pre primárnu starostlivosť,
medicínske vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť o znevýhodnené osoby v Austrálii. V roku 2009 bol
menovaný čestným profesorom lekárskej fakulty na univerzite v Sydney.
Medzinárodná povesť
Michael má medzinárodnú reputáciu ako excelentný výskumný pracovník primárnej starostlivosti.
V súčasnej dobe vedie výskumné projekty týkajúce sa bezpečnosti elektronického zdravotníctva a
inovácií vo všeobecnej praxi. Michael má medzinárodné skúsenosti ako zdravotnícky pedagóg, pracuje
v mnohých krajinách, zahŕňajúc Malajziu, Srí Lanku, Hong Kong, Južnú Afriku, Saudskú Arábiu a
Spojené kráľovstvo. Viedol aktivity v oblasti vzdelávania a výskumu z University of Sydney vo
Východnom Timore medzi rokmi 2006-2009. Od roku 2008 pôsobí ako poradca na programy Svetovej
zdravotníckej organizácie riadiacej primárnu starostlivosť zameranú na duševné zdravie v rámci
ostrovných krajín v regióne Západného Tichomoria; a podieľa sa na rozvoji iniciatív v oblasti
prevencie a manažmentu chronických ochorení, v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. V roku
2007 pôsobil na Londýnskej univerzite hygieny a tropickej medicíny, kde skúmal aspekty primárnej
starostlivosti v rozvojových krajinách a analyzoval výskumné práce vykonané v teréne v Afrike, Indii,
na Strednom východe a vo východnej Európe. V priebehu roka 2008 pôsobil ako klinický poradca
pomáhajúci pri vytváraní nových diagnostických a liečebných služieb primárnej starostlivosti
zameraných na HIV, vo vidieckych oblastiach v regióne Limpopo v Južnej Afrike. V rokoch 2005 –
2010 bol styčným dôstojníkom medzi WONCA a WHO. V roku 2012 pôsobil ako poradca Programu
OSN pre HIV/AIDS, riešiaceho problematiku kriminalizácie HIV pacientov a problematiku
nezverejňovania zdroja expozície pri prenose HIV. Pôsobil ako poradca na primárnu starostlivosť pre
niekoľko národných vlád, vrátane Indonézie, Saudskej Arábie, Írska a na Novom Zélande.
Michael Kidd a Slovensko
V roku 2007 sa zúčastnil na 49. Odbornej konferencii SSVPL SLS v Bojniciach v rámci svojich aktivít
predsedu pracovnej skupiny WONCA pre vzdelávanie a styčného dôstojníka medzi WONCA a WHO.
Teraz prichádza na Slovensko ako prezident WONCA World a súčasný hlavný arbiter primárnej
starostlivosti vo svete na XXXVII. Výročnú konferenciu SSVPL. V slovenčine práve vychádza jeho

kniha „Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných systémov“. Na túto tému
prednesie aj svoje hlavné posolstvo v prvý deň konferencie. Pri tejto príležitosti Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) udelila Michaelovi Kiddovi, za mimoriadne zásluhy v
oblasti rozvoja primárnej zdravotnej starostlivosti, lekárskych vied a medicínskeho vzdelávania čestné
členstvo v SSVPL a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) mu udelila “Medailu založenia Spoločnosti
lékařsko slowanskej v Pešti (1833)”.
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Prof. Michael Kidd na 49. Odbornej konferencii SSVPL SLS v Bojniciach v roku
2007
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