
 
 

World Organization of Family Doctors 
[Svetová organizácia rodinných lekárov] 

7500A, Beach Road, #12-303 The Plaza, Singapore 199591 
Tel: 65 224 2886, Fax: 65 222 0204, Email: admin@wonca.com.sg 

Web: www.wonca.org 

 
 
30. december 2009 
 
 
Vážení kolegovia, 
 

rád by som vám a vašim členom na záver roka zaželal v mene Wonca veselé 
Vianoce a šťastný rok 2010. Plnenie záväzkov Vašou organizáciou je nanajvýš dôležité, aby 
ste úspešne napĺňali všeobecné poslanie Wonca. V mene vedenia Wonca, predstavenstva, 
výkonných riaditeľov, generálneho riaditeľa a sekretariátu vám týmto ďakujem za vašu 
podporu. 
 

Rok 2009 bol pre Wonca rušný rok. Ako organizácia sme sa zúčastnili ako (spolu-) 
organizátori minimálne na siedmich konferenciách. Regionálne konferencie Wonca sa 
uskutočnili v Muscate (Omán) v januári, v apríli v San Juan (Portoriko), v júni v Hongkongu, 
v septembri vo švajčiarskom Bazileji a v októbri v juhoafrickom meste Rustenburg; a všetky 
pritiahli veľké počty účastníkov. Druhá konferencia na tému Medicína zameraná na človeka 
sa uskutočnila v máji v Ženeve a v júni sa v hojnom počte stretli vidiecki lekári v Heraklione 
na Kréte. To len signalizuje nárast záujmu o rodinné/všeobecné lekárstvo a primárnu 
zdravotnú starostlivosť vo svete. 
 

Pre mňa však bolo nepopierateľne udalosťou roka veľkého významu  uznesenie, 
ktoré jednomyseľne prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie na presadzovanie primárnej 
zdravotnej starostlivosti. To opäť zdôrazňuje záväzok Svetovej zdravotníckej organizácie 
voči primárnej zdravotnej starostlivosti a pokračovanie procesu, ktorý začal prezieravými 
vyhláseniami v Alma Ate v roku 1978. V tomto uznesení však, za ktoré sa Wonca, TUFH 
a ďalšie organizácie všeobecnej primárnej starostlivosti pevne zasadzovali, je zakotvená 
oveľa konkrétnejšie sformulovaná definícia vývoja primárnej zdravotnej starostlivosti. Tá 
konkretizuje sestry, pôrodné asistentky a rodinných lekárov ako odborných, profesionálnych 
nositeľov tímu primárnej zdravotnej starostlivosti a požaduje ich (za)školenie. Je dobré si 
uvedomiť, že toto je vyhlásenie – nie primárnej starostlivosti, ale 192 národných vlád. 

 
Ďalším dôležitým počinom bolo uvedenie termínu „primárna zdravotná starostlivosť, 

zahŕňajúca rodinných lekárov“ v Index Medicus. 
http://www.sllk.gov.sk/iml22000/iml002s21.html  
http://www.nlm.nih.gov/  
http://www.nlm.nih.gov/services/indexmedicus.html  
Po prvýkrát sú tak časopisy s výskumným a vedeckým poslaním právom zoradené v doméne 
primárnej zdravotnej starostlivosti. To otvára možnosť lepšej bibliografickej analýzy 
a monitorovania výskumu v primárnej starostlivosti – nevyhnutných pre ďalšie presadzovanie 
výskumu v primárnej zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Dôležitým bodom programu 
je teraz presvedčiť rozsiahle vedecké databázové webové  publikácie ako ISI Web of 
Knowledge http://isiwebofknowledge.com/  a Thompson Reuters http://thomsonreuters.com/  
aby sme v nich obstáli. Je naším želaním v roku 2010 v nej oveľa viac publikovať. 

 
Toto zdôrazňuje dôležitosť pre Wonca, aby organizácia užšie spolupracovala 

s fakultnými zariadeniami univerzitného typu v oblasti primárnej starostlivosti, 
rodinného/všeobecného lekárstva, výskumnými ústavmi a školiacimi programami. Novú 

http://www.sllk.gov.sk/iml22000/iml002s21.html
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/services/indexmedicus.html
http://isiwebofknowledge.com/
http://thomsonreuters.com/
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členskú kategóriu Wonca „Akademickí členovia“ sme uviedli koncom roka 2008 a hneď 
pritiahla prvé ohlasy. S potešením očakávam, že sa k nám pripojí rozsiahla väčšina týchto 
ústavov, ak nie všetky. 

 
Minulý rok som zaznamenal, že rastúci dôraz na vývoj primárnej starostlivosti vo 

svete označuje jasný úspech Wonca. Avšak tento úspech prichádza s rastúcou požiadavkou 
na našu organizáciu, aby sme celému svetu sprístupnili naše expertízy a vedomosti a splnili 
tak jeho očakávania. A toto je tieň, ktorý náš úspech zastiera, nárast v aktivitách vytvára tlak 
na organizačnú a finančnú životaschopnosť Wonca. Všeobecná hospodárska a finančná 
kríza prehlbuje tlak na financovanie aktivít Wonca. Začiatkom roka začali výkonní riaditelia 
Wonca s auditom účtov, financií a finančných operácií organizácie. Výsledky budú 
predstavené na zasadaní Svetovej Rady Wonca v Cancúne. 

 
A to mi pripomína nadchádzajúci rok, ktorý je pre Wonca vzrušujúci práve 19. - tou 

svetovou konferenciou Wonca, ktorá sa má uskutočniť v Mexiku od 19. do 23. mája, kedy sa 
Cancún stane miestom stretnutia pre odborníkov v svetovej primárnej starostlivosti. Naši 
mexickí hostitelia pripravujú úžasnú konferenciu v rozprávkovo skvelom konferenčnom 
prostredí. To tiež bude miesto pre dôležité rozhodnutia Rady, ktoré sformujú budúcnosť 
Wonca. Iba ak budeme vedieť dať dokopy najlepšie ženy a mužov, aby viedli primárnu 
zdravotnú starostlivosť; zorganizovať obrovskú, silnú organizáciu, ktorá umožní častejšie 
stretnutia zamerané na sformovanie akademickej stratégie a obhajobu primárnej zdravotnej 
starostlivosti; ubezpečiť svet aj seba, že Wonca môže sedieť za jedným stolom s tými, ktorí 
rozhodujú o primárnej zdravotnej starostlivosti - iba vtedy bude možné získať kapitál z nášho 
spoločného potenciálu. O nič veľké tu nejde, inými slovami žiadne otázky veľkého významu 
nie sú v hre na nadchádzajúcom stretnutí Rady. Cancún signalizuje čas, kedy treba začať 
konať v tejto problematike, vrátane podstatných zmien v logistickej štruktúre Wonca a jej 
stanov. 

 
Máme pred sebou rušný a vzrušujúci rok. Teším sa, že sa v máji s vami všetkými 

stretnem na zasadaní Rady a na Konferencii v Cancúne a želám vám mimoriadne šťastný, 
úspešný a plodný rok 2010! 
 
Chris van Weel 
Prezident Wonca 
Katedra rodinného lekárstva 
Department of Family Medicine 
Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen 
Holandsko 
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