
 
 
Vyhlásenie pre médiá k nadchádzajúcej XXXI. Výročnej konferencii SSVPL SLS 
 
Vážení predstavitelia médií, 
 
dovoľujeme si Vás informovať , že v dňoch 21. – 23.10. 2010 sa už tradične 
v Bojniciach uskutoční XXXI. Výročná  konferencia všeobecných lekárov. 
Konferenciu organizuje naša odborná spoločnosť  spolu s Kanceláriou WHO na 
Slovensku a po prvý krát spoločne aj so Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek. Záštitu nad konferenciou prevzal Minister zdravotníctva SR MUDr. Ivan 
Uhliarik. Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu Svetovej 
zdravotníckej organizácie pre Európu(WHO/EURO), Európskeho  fóra primárnej 
starostlivosti (EFPC), celosvetovej vedeckej organizácie všeobecných lekárov 
WONCA World a Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP). 
 
 WHO opakovane zdôrazňuje, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie 
výsledky v kvalite dosahovanej úrovne zdravia a za nižšie náklady poskytuje 
väčšiu rovnosť v zdraví. Je veľa dôkazov, že dobrý vzťah, medzi slobodne 
zvoleným všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov, je spojený 
s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím, vyššou kvalitou 
života pri oveľa nižších nákladoch.  
 
Na konferencii vystúpia významní predstavitelia všeobecného lekárstva z Európy. 
Prezident Európskeho fóra primárnej starostlivosti profesor Jan De Maeseneer 
z belgického Gentu, bude hovoriť o tzv. súčasnom posune paradigmy v zdravotnej 
starostlivosti – od riešenia jednotlivého problému ku komplexnému cieľu. Vyjadruje to 
myšlienku, že dnes neliečime iba jednotlivú diagnózu pacienta ale ideme ďalej 
a chceme liečiť celého človeka so všetkými jeho diagnózami a inými jeho 
individuálnymi danosťami (sociálne prostredie, vzdelanie, komunitný rozmer), cieľom 
je dosiahnutie zlepšenia kvality života pacienta. Na to nadväzuje definícia – 
„Všeobecný lekár je špecialista na polymorbidity“. Keď má pacient veľa diagnóz pre 
kvalitu jeho života je rozhodujúce aby sa oňho vedel postarať jeden vzdelaný 
všeobecný lekár. Je dôležité, aby sa život pre pacienta a jeho rodinu nestal nočnou 
morou plnou cestovania a čakania.  Za WONCA – celosvetovú vedeckú organizáciu 
všeobecných/rodinných lekárov- vystúpi profesor Christos Lionis a bude porovnávať 
vzdelávanie všeobecných lekárov v jednotlivých krajinách EÚ a hovoriť o vedeckých 
projektoch všeobecných lekárov v krajinách s obmedzenými zdrojmi. 
O efektivite celospoločenských prístupov  riešenia chronických ochorení ako je 
cukrovka, ochorenia srdca a ciev, chronické ochorenia dýchacích orgánov(Astma, 
CHOCHP) postavených na primárnej starostlivosti bude hovoriť prednosta ústavu 
všeobecného lekárstva Viedenskej univerzity a Predseda etickej komisie WONCA 
World profesor Manfred Maier. 
O efektivite štátnej intervencie a primárnej zdravotnej starostlivosti bude prednášať 
oblastný riaditeľ zdravotníckeho odboru  z Benátskeho regiónu v Taliansku Dr. Dario 
Zanon. Obhajovať efektivitu trhových mechanizmov v zdravotníctve prídu 
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predstavitelia HPI inštitútu (P. Pažitný, A. Szalayová, T. Szalay).    
 
  
Veľmi zaujímavý bude workshop „Roma people“, ktorý povedie prof. Jan De 
Maeseneer so svojimi kolegami z Gentu. Do Gentu sa presídlila veľká skupina 
Rómov(cca 1700) z košického sídliska  Luník IX. a belgickí kolegovia sa prichádzajú 
podeliť o svoje skúsenosti. O tomto workshope už informovala Romska tlačová 
agentúra . 
Ďalším zaujímavým workshopom bude „Všeobecné lekárstvo je sexi“ o príťažlivosti 
nášho odboru pre mladých všeobecných lekárov.    
Budeme prezentovať a hodnotiť naše preventívne programy. Do „Dní zdravých žíl“ sa 
zapojilo na jar viac ako 100 všeobecných lekárov a získalo dáta od viac ako 3000 
pacientov a do jesenných „Dní zdravého srdca“ sa zapojilo tiež cca 100 všeobecných 
lekárov, ktorí získali dáta od cca 5000 pacientov. Vyhodnotenie sa uskutoční práve 
na tejto XXXI. výročnej konferencii.   
 
V závere konferencie sa uskutoční míting všeobecných lekárov a budú prijaté závery, 
s ktorými sa obrátime k laickej a odbornej verejnosti, k poslancom NR SR, MZ SR a 
predstaviteľom zdravotných poisťovní. Naša odborná spoločnosť SSVPL SLS podľa 
svojich stanov podporuje myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) a realizuje jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti 
na Slovensku.  V tomto duchu sme pripravení pokračovať v nastúpenej ceste 
budovania primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 
 
Vážení novinári, 
 
ďakujeme Vám za  spoluprácu. Na budovaní efektívneho zdravotného systému  
postaveného na potrebách ľudí sa podieľame my všetci.  
 
V Bratislave 16.10.2010 
 
MUDr. Iveta Vaverková, prezident SSVPL SLS 
MUDr. Peter Makara, viceprezident SSVPL SLS 
MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár SSVPL SLS  
www.vpl.sk  
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