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Organizačný výbor konferencie:
MUDr. Iveta Vaverková, MPH, Prezident SSVPL SLS a  Prezident konferencie • 0908724955, i.vaverkova@gmail.com 
MUDr. Karol Herda, predseda organizačného výboru • 0907361739, karol.herda@zoznam.sk 
MUDr. Darina Sedláková, MPH, Riaditeľka  sekretariátu WHO, koordinácia podpory a projektov WHO zameraných na roz-
voj primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku • 0903420378, dse@euro.who.int 
MUDr. Jana Bendová, koordinácia zahraničných účastníkov • 0903131311, jana_bendova@hotmail.com
MUDr. Peter Makara, MPH, Viceprezident SSVPL SLS • 0903 705055, peter.makara@gmail.com 
MUDr. Peter Pekarovič, Vedecký sekretár SSVPL SLS • 0904 878628, peterpekarovic@pobox.sk   
MUDr. Peter Lipták, Riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS, koordinátor konferencie • 0903 440016, lipp@pobox.sk 
Marcela Idlbeková, FARMI-PROFI, manažér ubytovania • 0918 569890, idlbekova@farmi-profi.sk 

Miestom konferencie SSVPL SLS zostávajú tradičné Bojnice. 
XXXI.Výročná konferencia bude upgradom nových poznatkov v jednotlivých oblastiach prevencie, diagnostiky a liečby. 
Problémom všeobecného lekárstva a primárnej starostlivosti bude venovaný samostatný blok. Bude predstavený projekt 
WHO, zameraný na monitorovanie PZS na Slovensku. Predstavíme projekty spolupráce s EFPC a holandským inštitútom 
NIVEL, ktorí podporujú posilnenie postavenia VLD na Slovensku. 

Pozývame Vás aj na členskú schôdzu SSVPL SLS. Uskutoční sa v rámci konferencie v piatok 22. OKTÓBRA 2010 

od 15.00 hod. v kongresovej kinosále.

                                                                               Výbor SSVPL SLS
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Plánované témy konferencie:

• Prevencia – Očkovanie, chrípka, hrozba pandémie, postoje WHO, antivakcinačné kampane. Odporúčania pre prax VLD, 
novinky. Predstavenie nového odborného postupu SSVPL SLS – Očkovanie, cestovná medicína a prevencia malárie pre 
VLD. Kardiovaskulárna a onkologická prevencia.

• Hematológia, angiológia – tromboembolizmus, liečba nízkomolekulárnymi heparínmi, antikoagulačná liečba (warfa-
rín), antiagregačná liečba, predstavenie nového odborného postupu SSVPL SLS pre všeobecných lekárov. Periférne arte-
riálne ochorenie, workshop „Škola ambulantného USG dopplera“. Spoločné projekty vzdelávania s angiologickou spoloč-
nosťou SLS. Projekt zdravé žily a PAO projekt. 
• Pneumológia – Astma bronchiale, CHOCHP, Alergická rinitída – spoločné projekty SSVPL SLS a IPCRG, blok s expertmi 
VLD z V. Británie. 
• Obezitológia – manažment obezity, projekty SOS(Slovenskej obezitologickej spoločnosti)
• Diabetológia – Diaprojekt doma a v zahraničí, Diaprojekt u rakúskych VLD. 
• Kardiológia – vyhodnotenie Svetového dňa srdca 2010, Škola hypertenzie. 
• Infektológia – AIDS – HIV, HPV. Vyšetrovanie CRP versus spotreba antibiotík. Nová kompetencia VLD – komplexná sta-
rostlivosť o pacientov s Herpes zoster. 
• Urológia – hyperaktívny močový mechúr, cvičenie močového mechúra, Ca prostaty, prevencia – včasná dg. ochorení 
prostaty, inkontinencia.
• Onkológia – prevencia a včasná diagnostika. Skríning KRCA, skríningová mamografia. Paliatívna starostlivosť. Liečba 
bolesti.
• Predoperačné vyšetrenie v ambulanciách VLD – nový odborný postup pre VLD.
• Reformy – reforma zdravotného systému v USA a britský model primárnej zdravotnej starostlivosti. Funkcia všeobecné-
ho lekára ako základného prvku v systémoch ZS. Všeobecný lekár ako špecialista na polymorbiditu. Pozvaní hostia z USA 
a Veľkej Británie. 
• Organizácia pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania VLD na Slovensku .

Ďalšie témy prednášok a workshopov budú z oblasti farmakológie, psychiatrie, gerontopsychiatrie a geriatrie,
resuscitácie a podobne. Budú pozvaní predstavitelia poisťovní a MZSR k diskusii o financovaní našich praxí. Zaujímavú 
diskusiu očakávame s predstaviteľmi MZSR (výmenné lístky, kompetencie VLD, generická preskripcia) a predstaviteľmi 
MPaSVSR (komunitná starostlivosť, rómska problematika) a s predstaviteľmi poisťovní o financovaní našich praxí.
• Meditatívny workshop Labyrint–od Minotaura k Hippokratovi. 

Pozvaní sú aj predstavitelia pacientskych organizácii, možnosti spolupráce v rámci iniciatívy 
„Všeobecní lekári za práva pacientov“. 
Plánujeme novinky v spolupráci s SKSaPA: 
1. kreditované prednášky pre zdravotné sestry všeobecných lekárov v samostatnej sekcii. 
2. diskutujeme možnosť vzniku, „Sekcie sestier všeobecnej ambulantnej praxe“. 
Pripravuje sa kultúrny program a spoločenský večer SSVPL SLS. 
Internetová stránka konferencie, kde je umiestnený aktualizovaný program a možnosti ubytovania – www.vpl.sk. 
Tu je aj možnosť podania prihlášky na konferenciu a zabezpečenie ubytovania on-line. 
Pozývame všetkých všeobecných lekárov na našu XXXI. Výročnú konferenciu.

                                        Výbor SSVPL SLS

Záväzná prihláška k účasti na XXXI. Výročnú konferenciu SSVPL SLS v Bojniciach,  21. – 23. október 2010:

Titul, meno a priezvisko:...................................................................................................................................................................

Špecifický symbol:...........................................................................................................................................................................

Korešpondenčná adresa:.............................................................................................................. ..................................................

Mobil: ........................................................................................E- mail: .........................................................................................

Dátum: ......................................................................................Podpis: .........................................................................................

•Prihlášku odošlite do 30. 9. 2010 na adresu: SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava. V prípade, že nám 
chcete oznámiť ešte ďalšie informácie, píšte na voľný list alebo nás informujte na vpl@vpl.sk (napr. ak ste členom a ne-
dostali ste členskú ID kartu).
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