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Vážené kolegyne a kolegovia, 

naša odborná spoločnosť, ktorej históriu začal písať
František Klimo po prelomovej konferencii v Alma-
Ate(1978) už od roku 1979, tento rok pre Vás pripravuje
svoju XXXVI. Výročnú konferenciu vo Vysokých Tatrách.
Ako darček pripravujeme preklad publikácie o prínose
všeobecného lekárstva od Michaela Kidda s úvodom
od Margaret Chan, prezidenta WONCA a generálnej ria-
diteľky WHO, ktorá vyšla v roku 2013 a tiež tento rok vy-
dávame nové učebné texty vo všeobecnom praktickom
lekárstve, ktoré napísali naši kolegovia z Kliniky urgentnej
a všeobecnej medicíny LF UK. Tento rok sa podieľame na
konzultáciách pre MZ Európskej Komisie(DG SANCO)
a pre WHO, ktorá pripravuje nový zásadný dokument
Workforce 2030, ktorý bude veľkou podporou všeobec-
ného praktického lekárstva aj na Slovensku. Tak ako sa
nám podarilo po minulé roky, aj tento rok sme zorgani-
zovali a podporili účasť našich kolegov, ktorým prijali ich
odborné práce a postery, na WONCA Europe 2015 v Is-
tanbule a na konferencii Európskeho fóra primárnej sta-
rostlivosti(EFPC) v Amsterdame. Iba rozvíjaním spolupráce
a podporou aj medzinárodných kontaktov môžeme získa-
vať nové skúsenosti a vedomosti o práci všeobecných
praktikov vo svete a zúročiť to pre vás. Podali sme aj pri-
hlášku na organizáciu WONCA konferencie v Bratislave
v roku 2018 a práve na blížiacej sa konferencii v Istanbule
budeme našu kandidatúru obhajovať. 

Je to škoda, že práve v dobe existencie veľkého objemu
práce a otvárajúcich sa nových možností pred našim od-
borom, keď je potrebné zjednotenie, dochádza ku vzniku
novej spoločnosti. Vznikla ďalšia spoločnosť pre všeobec-
ných lekárov pod vedením exministerkou zdravotníctva
JUDr. Zuzanou Zvolenskou menovanou hlavnou odbor-
níčkou MUDr. Monikou Paluškovou, PhD., MBA. Z nášho
výboru odišli do novo vzniknutej spoločnosti MUDr. Mar-
tina Jandzíková, MUDr. Peter Bakič, MUDr. Jana Senčáková,
MUDr. Iveta Vaverková a MUDr. Peter Marko. Prajeme si,
aby sa im v novej spoločnosti darilo a budeme sa usilovať
integrovať našu ďalšiu spoluprácu tak, aby to bolo v pro-
spech rozvoja všeobecného praktického lekárstva na Slo-
vensku.

Naša odborná spoločnosť SSVPL môže pokračovať vo
svojej intenzívnej práci vďaka tomu, že sa nám podarilo
nájsť tím mladých ambicióznych všeobecných praktikov.
Keďže sa situácia u nás vyčistila, skončilo sa obdobie ne-
stability, ktoré sme riešili po niekoľko rokov nulovým člen-
ským, tak v tomto roku sa vraciame k vyberaniu ročného
členského poplatku. Výbor SSVPL schválil členské na rok
2015 vo výške 10 €. Potrebujeme dofinancovať vydávanie
nášho časopisu Všeobecný praktik a tiež naše preklada-
teľské a vydavateľské aktivity, ktoré Vám budú sprístup-
nené.

Rozhodli sme sa Vás osloviť a požiadať o podporu. Po-
trebujeme nielen finančnú injekciu ale aj morálnu pod-
poru od Vás, celej našej členskej základne. Zaplatením
členského príspevku podporíte našu odbornú spoloč-
nosť, našu cestu posilňovania postavenia všeobecného
praktika v slovenskom zdravotnom systéme. 

V riešení finančných otázok zabezpečenia našich praxí,
vytvárame jeden spoločný tím v rámci SLK. Podieľame sa
na transformácii Zdravotného výboru SLK na ZAP - Zdru-
ženie ambulantných poskytovateľov, kde zástupcovia
SSVPL reprezentujú segment VLD. V súčasnosti nás v Zdra-
votnom výbore aj v ZAP zastupuje MUDr. Pekarovič,
MUDr. Makara, MUDr. Ostrovská. Podporujeme to, že ka-
pitačná platba má pokrývať paušálne náklady na prevá-
dzku našich ambulancií, čo máme vykalkulované na
priemernú kapitačnú platbu 3€ na pacienta. Až následný
vyšší príjem má byť viazaný na výkonovú zložku, ktorá by
sa mohla pohybovať na úrovni 25 % príjmu (t.j. dodatkový
príjem priemerne +1 € na pacienta). Chceme aby sa naša
situácia vyrovnala financovaniu všeobecných praktikov
v ČR, kde je už dnes v priemere 4 € na poistenca mesačne.
Podporujeme to, aby bola finančne podporená naša sú-
časná sieť a nie aby sa peniaze poistencov míňali na bu-
dovanie paralelnej siete centralizovaných (integrovaných)
centier, na úkor financovania existujúcej siete našich am-
bulancií integrovaných v komunitách pacientov, ktorá sa
budovala po desaťročia. Sme za zvyšovanie takých kom-
petencií, ktoré nám umožnia plnohodnotne sa postarať
o našich mobilných ale aj imobilných pacientov, a to od-
stránením zbytočných preskripčných obmedzení na lieky,
pomôcky a vyšetrenia a ostatných umelých kompetenč-
ných reštrikcií. Sme presvedčení, že všeobecní praktici sú
dnes plne kompetentní prevziať zodpovednosť za inte-
grovanú komplexnú starostlivosť v komunitách a budeme
ich podporovať odborným a organizačným zázemím. 

Dovidenia v októbri na našej konferencii,
Peter Makara, prezident SSVPL


