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Pozvanie na XXXII. Výročnú konferenciu SSVPL SLS
Vysoké Tatry, 13.-15. Október, 2011

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

rada by som Vás v mene výboru SSVPL SLS pozvala na tradičnú jesennú už XXXII. Výročnú konferenciu našej odbornej
spoločnosti, ktorá sa však v tomto roku presúva na nové miesto. Vymenili sme pokojnú kúpeľnú atmosféru pod Bojnickým
zámkom za inšpirujúcu atmosféru pod štítmi Vysokých Tatier. Čerstvý vzduch, nový veľkolepý priestor a samozrejme
naše, verím že, spoločné úsilie o vysokú kvalitu odborného programu je to, čo Vám ponúkame na tohtoročné babie leto.

Pokračujeme v tradícii a organizujeme našu konferenciu v spolupráci s WHO v nadväznosti na medzinárodné konfe-
rencie WONCA EUROPE a EFPC (Európskeho fóra primárnej starostlivosti) tak, aby sme mohli privítať v jednotlivých
blokoch profesorov všeobecného lekárstva z viacerých krajín Európy. Z domácich profesorov pozývame z jednotlivých
oblastí popredných odborníkov.Sme radi, že spolupráca so SKSaPA pokračuje aj tento rok a teda vzdelávať sa opäť prídu
aj naše zdravotné sestry. Tento rok oslovujeme s pozvaním aj širšiu verejnosť českých a poľských všeobecných lekárov.
Necháme sa prekvapiť, čo dokážu kolegiálne kontakty v krásnom prostredí Vysokých Tatier. 
Pripravujeme pre Vás nielen odborné medicínske témy, ale aj prednášky z oblasti práva, organizácie, ekonomiky a etiky. 

Konferencia je opäť koncipovaná ako široký upgrade vedomostí v rôznych odboroch v paralelných sekciách so zame-
raním na uplatnenie v našej každodennej praxi.

Z čoho si budete môcť vybrať?
Pripravujeme pre vás tieto tematické bloky:

Ochorenia kardiovaskulárneho systému Organizácia vzdelávania
Endokrinológia Právo, etika
Reumatológia Ekonomika
Onkológia Medzinárodná spolupráca
Infektológia Kazuistiky, postery
Neurológia Workshopy
Chirurgia Projekty
Imunológia a alergológia Kurzy (resuscitácia)
Diabetológia Škola chrbta 

Ťažisko postavíme na vzájomnej výmene našich skúseností. Cieľom SSVPL SLS nie je nútiť všetkých všeobecných
lekárov do všetkých odborných aktivít. Je dôležité aby sa každý všeobecný lekár mohol rozvíjať v tých konkrétnych oblas-
tiach, o ktoré sa sám zaujíma. Keďže každý z nás je iný a aj možnosti v každom regióne sú odlišné, chceme poskytovať
každému podporu pri jeho individuálnom odbornom raste. Keď preukážeme vedomosti a zručnosti, potom môžeme
rokovať s poisťovňami aj o konkrétnych úhradách nad rámec kapitácie. Dôležitý je aj náš neustály tlak na odstránenie
zbytočných preskripčných obmedzení.

V pestrých  možnostiach našej práce spočíva aj hlavná odborná atraktívnosť všeobecného lekárstva. Aj na tejto konfe-
rencii budeme organizovať workshop pre mladých všeobecných lekárov.

Na záver iba pripomínam – každá Vaša aktivita je veľmi potrebná a vítaná. Máte možnosť prihlásiť svoje prezentácie,
postery alebo svoje nápady na obohatenie priebehu konferencie u jednotlivých členov organizačného výboru konfer-
encie alebo výboru SSVPL SLS.

Tešíme sa na stretnutie s Vami nielen pri vzdelávaní, ale aj pri aktívnom oddychu a zábave.
A pripravte sa, máme pre Vás aj prekvapenie!

V Bratislave, 7. apríl 2011

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezident SSVPL SLS



Prípravný výbor konferencie, kontakty:
Prezident konferencie: MUDr. Iveta Vaverková, MPH 

0908 724 955
i.vaverkova@gmail.com

Predseda organizačného výboru: MUDr. Eva Berešová
0903 630 023
eberesova@mail.t-com.sk

Predseda vedeckého MUDr. Peter Pekarovič
/programového výboru: 0904 878 628 

peterpekarovic@pobox.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov: MUDr. Jana Bendová
0903 131 311 
jana_bendova@hotmail.com

Spolupráca a projekty WHO: MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka sekretariátu WHO
0903 420 378
dse@euro.who.int

Organizačná podpora: MUDr. Peter Makara, MPH
0903 705 055
peter.makara@gmail.com

Sekcia sestier pracujúcich Bc. Jaroslava Lunterová
v ambulantných ZZ: Interná a kardiologická amb., Daxnerová 1187/9, 050 01  Revúca

058/442 42 45
jaroslavalunterova@gmail.com, jaroslava.l@centrum.sk,
www.sksapa.sk/20090313135/Kontakty/sekcia-sestier-pracujucich-v-ambulant-
zdravot-zariadeniach.html

Sekretariát SSVPL SLS: MUDr. Peter Lipták
Námestie SNP 10, 814 66  Bratislava
0903 440 016
lipp@pobox.sk
www.vpl.sk

Organizačné zabezpečenie Farmi - Profi spol. s r.o. Marcela Idlbeková 
a ubytovanie: 0918 569 890

idlbekova@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Miesto konferencie: Vysoké Tatry – Smokovce 
Konferenčné hotely: 1. Grandhotel Bellevue - Horný Smokovec 21, 

2. Grandhotel - Starý Smokovec 38,  
3. Kúpele Nový  Smokovec - Nový Smokovec 30. 



XV. Kongres SLS – 3. Fórum spolupráce všeobecných
lekárov a špecialistov SS VPL SLS

Žilina 28. – 29. apríl 2011

Pri príležitosti XV. Kongresu SLS - 3. Fóra spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov SSVPL SLS, ktorý
sa uskutoční v Žiline 28. -29.4.2011 vychádzajú nové „VŠEOBECNÉ PREVENTÍVNE A VYHĽADÁVACIE 
POSTUPY PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI“ od autorov všeobecných
lekárov (MUDr. Jana Bendová a MUDr. Ján Kaňuch).

V predhovore MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine a 
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti napísali:

Môžeme naozaj iba poďakovať autorom a oponentom tejto publikácie, ktorá bude k dispozícii na nadchádza-
júcom kongrese. Praktická realizácia odporúčaní bude závisieť na aktivite každého z nás.

Pozývame Vás na túto dôležitú interdisciplinárnu konferenciu. Program konferencie a organizačné pokyny
boli zverejnené vo Všeobecnom praktikovi č. 1/2011. 

Tešíme sa z rozvíjajúceho sa dialógu všeobecných lekárov a špecialistov. 

Veľmi dôležitá bude aj vaša účasť na členskej schôdzi v piatok 29. apríla.
Usilujeme sa o posilnenie postaveniía VLD zjednocovaním úsilia rôznych
skupín. Preto budeme hovoriť aj o koordinácii postupu so Zdravitou a SLK.
Je dôležité aby Ste prišli a vyjadrili svoj názor.

Výbor SSVPL SLS

„Na viacerých odborných podujatiach, organizovaných priamo všeobecnými praktickými lekármi (VPL), alebo
v spolupráci s inými odbormi, zaznela požiadavka vytvorenia odborných odporúčaní pre onkologickú pre-
venciu a včasný záchyt najčastejších malignít, ktoré by boli pomôckou pre lekárov prvého kontaktu. Príjem-
ným prekvapením je, že z  iniciatívy výboru SSVPL SLS Vám vďaka usilovným autorom a recenzentom môžeme
pri príležitosti XV. kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti predložiť materiál nazvaný „Všeobecné pre-
ventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti “, ktorý by
mohol byť úvodným krokom k ďalšiemu rozširovaniu potrebných informácií v praxi. Zameranie na možnosti
prevencie je samozrejmé a dokladuje skutočnosť, že žiadny lekár a žiadny zdravotník nemá také možnosti
včas rozpoznať riziko malignity a bezodkladne poslať pacienta na ďalšie riešenie odborníkom - špecialistom,
ako všeobecný praktický lekár. Môže sa totiž významne podieľať na efektívnej preventívnej starostlivosti na
strane jednej a aj na terminálnej (paliatívnej) starostlivosti na strane druhej.

Súčasne s povznášajúcim pocitom pri uvádzaní tejto brožúry si uvedomujeme dve dôležité skutočnosti:
vytvorenie, publikovanie a distribúcia postupov pre praktickú medicínu je iba prvým krokom k tomu, aby sa
zlepšila onkoprevencia a zlepšilo kvalitné prežívanie onkologických pacientov. Úplne najpodstatnejšie je ich
každodenné používanie v prospech našich pacientov. Táto publikácia by mala byť po ruke každému, kto
nechce o onkológii iba hovoriť, ale je pripravený a spôsobilý aktívne sa podieľať na onkoprevencii a na
zlepšení kvality onkologických pacientov v domácej a v ambulantnej starostlivosti.”


