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Príhovor prezidenta SSVPL

Vážené kolegyne a kolegovia, 

dovolím si Vás srdečne pozdraviť a predovšetkým Vás pozvať
na našu tradičnú už XXXV. Výročnú konferenciu všeobecných le-
károv, ktorú máme už predo dverami – uskutoční sa 16.-
18.10.2014 v Tatrách. 

Program bude mať široký záber a som presvedčený, že každý
si nájde to, čo ho bude zaujímať.

Tak ako každý rok, aj teraz konferenciu podporili významné za-
hraničné osobnosti z oblasti primárnej starostlivosti. Hlavnou
témou bude nám, všeobecným lekárom vlastná „ľudská stránka
medicíny“, ktorá v súčasnosti prežíva vo všetkých rozvinutých
krajinách renesanciu podporovanú WHO a WONCA. To bude aj
témou kľúčového posolstva profesora WONCA Igora Švába zo
Slovinska. Ďalej odznejú odborné témy z kardiológie, infektoló-
gie, psychiatrie, telovýchovného lekárstva, angiológie, psychiat-
rie a mnohé iné. Na worshopoch sa môžete zdokonaliť
v urgentnej medicíne, naučiť sa, ako sa správne postarať aj o svoj
chrbát, prípadne sa dozvedieť o možnostiach práce v štruktú-
rach Wonca a výmenných pobytoch o práci v EURIPE - organi-
zácii združujúcej vidieckych lekárov.

Dali sme priestor aj zdravotným poisťovniam na
predstavenie ich nových produktov, MZSR a našej
hlavnej odborníčke na informovanie o prijatých
nových kompetenciách pre náš odbor a o kon-
cepcii rozvoja integráciou, ktorú plánuje realizovať MZSR, tak aby
sme my odborná verejnosť boli nielen oboznámení z prvej ruky
o novinkách ale aby odborná verejnosť mohla aj diskutovať
a podieľať sa na ceste, ktorá je pred nami. Napríklad vo štvrtok
poobede sa uskutoční od 16:00 hod v salóniku Silver diskusia,
na ktorú sme pozvali zodpovedných predstaviteľov ZP, MZSR.
Vyhradený časový priestor 120 minút by mal byť dostatočný na
komunikáciu so všeobecnými lekármi o pripravovaných novin-
kách. 

Takisto vo štvrtok od 11:00 začne blok prednášok pod názvom
Československý deň, kde privítame našich kolegov z Českej re-
publiky, ktorí nás poinformujú o nových podmienkach všeobec-
ných lekárov v ČR a ich kompetenciách a recipročne vystúpia
naši kolegovia so situáciou na Slovensku.. Bude to pokračovanie
tradície Česko-Slovenského dňa z Wonca Praha, kde sa uskutoč-
nil prvý ročník. V tejto tradícii spoločných kongresov chceme
pokračovať aj v roku 2015.

Už vo štvrtok 16.10.2014 od 18.00 vás pozývam na členskú
schôdzu SSVPL. Na tejto členskej schôdzke budete informovaní
o zásadných problémoch, s ktorými naša odborná spoločnosť
a náš odbor zápasí. Preto na tejto členskej schôdzke bude po-
trebné prijať zásadné uznesenia o našom fungovaní a ďalšom
smerovaní. Preto Vás všetkých pozývam v čo najväčšom počte.

Už viac ako 2 roky máme blokované finančné prostriedky na
účte SLS. Chcem poďakovať našim partnerom za podporu,
vďaka čomu boli finančne zabezpečené všetky aktivity našej
spoločnosti aj príprava tejto konferencie. Ku dostatočnej samo-
statnosti a nezávislosti našej odbornej spoločnosti potrebujeme
Vašu podporu. Po „finančnej pauze“ v roku 2014, výbor schválil
na rok 2015 členské 35 € aby mohol zabezpečiť fungovanie od-
bornej spoločnosti nielen na Slovensku ale aj naše medziná-
rodné aktivity vo WONCA. WONCA nám poskytuje
medzinárodné zázemie a odbornú pomoc, možnosti vzdeláva-
nia mladých praktických lekárov formou výmenných pobytov
ale aj odbornej prípravy lektorov, ktorých rozvoj nášho odboru
nevyhnutne potrebuje. 

Postúpili sme aj v spolupráci
s odbornými spoločnosťami SLS.
Spolu s výbormi Slovenskej an-
giologickej spoločnosti SLS a Slo-
venskej angiochirurgickej
spoločnosti SLS sme sa podieľali
na najnovších interdisciplinár-
nych postupoch pre diagnostiku
a liečbu chronického žilového
ochorenia. 

Nový výbor SSVPL bol zvolený
vo voľbách 2014 v zložení: Iveta
Vaverková, Jana Bendová, Peter Makara, Peter Pekarovič, Eva Be-
rešová, Martina.Jandzíková, Peter Lipták, Štefan Krnáč, Soňa Os-
trovská, Karol Herda, Beata Bláhová, Michaela Macháčová,
Adriana Šimková a Jana Zimanová. Ďakujeme Vám za dôveru.
Sme veľmi radi, že Ste dali hlasy aj našim mladým kolegom, do
ktorých vkladáme svoje nádeje. 

Usilujeme sa identifikovať dôležité problémy nášho odboru
vo financovaní ako je nákladové financovanie, riešenie poplat-
kov, registračné pokladne. V oblasti presadzovania optimálneho
modelu financovania sa budeme opierať o SLK a jej zdravotný
výbor a tiež o medzinárodné inštitúcie(Európske fórum primár-
nej starostlivosti, WONCA, WHO, Nivel). Riešime problematiku
v oblasti organizácie našich praxí ako je integrovaná starostlivosť
a otázky kompetencií versus obmedzení v praxi všeobecných
lekárov. Ďalej sa usilujeme komplexne riešiť problematiku vzde-
lávania (pregraduálne- zjednotenie výučby VL na lekárskych fa-
kultách, rezidentský program a kontinuálneho vzdelávania, kde
ťažisko budeme dávať na organizáciu našich výročných konfe-
rencií ale aj na rozbehnutie regionálneho vzdelávania. Ešte mi-
nulý rok sme založili Centrum odborných postupov SSVPL
a tento rok Vám prinášame prvé odborné postupy z oblasti kar-
diológie, ktoré spracovali naši členovia v spolupráci s členmi Slo-
venskej internistickej a Slovenskej kardiologickej spoločnosti SLS
a Slovenskej geriatrickej a gerontologickej spoločnosti SLS. Ve-
ríme, že sa nám podarí tento rok pokročiť napríklad aj v práci na
Odborných postupoch v diabetológii a ostatných dôležitých té-
mach. Ak si myslíte, že niektorú oblasť by sme potrebovali za-
strešiť odborným postupom, alebo vám chýbajú naše aktivity
v iných oblastiach, tak vás prosíme o pripomienky. Iba keď bu-
deme spolu komunikovať bez zbytočných bariér tak budeme
vedieť reagovať na naše skutočné potreby. Kontakty na členov
výboru sú aj súčasťou najnovšieho čísla Všeobecný praktik
2/2014. Najdôležitejší ale môže byť osobný kontakt, preto Vás
znovu pozývam aj na našu členskú schôdzu vo štvrtok o 18.00
do reštaurácie hotela Bellevue.

Čaká nás veľa práce a verím, že s aktívnou podporou členov
sa nám podarí mnohé naše plány uskutočniť a zlepšiť na Slo-
vensku postavenie všeobecných lekárov.

V Snine 4.10.2014
Peter Makara

novozvolený prezident SSVPL

Rodinné lekárstvo má silu zmeniť svet     
(Michael Kidd, prezident Wonca World)


