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Wonca, rovnako ako WHO preferuje
posilňovanie integrovanej primárnej
starostlivosti, horizontálnej platformy
zdravotnej starostlivosti. GP je alebo by mal
byť jedným z najdôležitejších elementov
regulujúcich spotrebu zdravotnej
starostlivosti. Je skutočne integrovaná
starostlivosť prostredníctvom GP garanciou
najvyššej efektívnosti, kvality
a najspravodlivejšej dostupnosti? Aké sú
hlavné výzvy tohto procesu?

Michael Kidd: Áno, ja verím tomu, že jediná cesta, ktorou bu-
deme schopní riešiť efektívne veľa z hlavných výziev zdravotnej
starostlivosti, ktorým náš svet čelí v dôsledku starnutia  populá-
cie, epidemickému nárastu neprenosných chorôb a mentálnych
zdravotných problémov čo vedie aj k prudko narastajúcim ná-
kladom,  je cez rozvoj primárnej starostlivosti poskytovanej tí-
mami všeobecných lekárov. Práca výskumníčky v primárnej sta-
rostlivosti profesorky Barbary Starfield a iných, porovnávanie
zdravotných systémov v mnohých rozdielnych krajinách, po-
skytlo dôkazy že komplexná, kontinuálna starostlivosť poskyto-
vaná všestrannými lekármi nie je len najviac efektívna čo sa týka
nákladov ale taktiež vedie k lepším zdravotným výsledkom na 

úrovni populácie než rozškatuľkovaná úzka špecializovaná sta-
rostlivosť. Všeobecní lekári majú byť gatekeepermi v prí-
stupe k ďalším lekárskym špecializáciám, a tým redukovať
nepotrebné výdavky a zbytočné odosielanie na konziliárne
vyšetrenia. Všeobecní lekári vždy hrali kľúčovú úlohu v pre-
vencii, skorej detekcii a komplexnom integrovanom manaž-
mente neprenosných chorôb ako diabetes, srdcové ochorenia,
pľúcne ochorenia a rakovina. Barbara, svojím výskumom, nám
poskytla dôkazy benefitov primárnej starostlivosti v nižších ná-
kladoch na starostlivosť, vyššej kvalite a zlepšeniu prístupu k služ-
bám čo znamená zníženie nerovností v dostupnosti zdravotných
služieb pre obyvateľov. Je tu veľa výziev čo sa týka tohto procesu.
V mnohých krajinách práve naopak sa zameriavajú na starostli-
vosť založenú na nemocniciach a na špecialistoch. To zvyšuje
fragmentáciu, subšpecializáciu na jednotlivé orgány s chýbajú-
cim zameraním na celého človeka a jeho potreby. 

Často sa stretávame s nedostatkom ochoty niektorých
vlád poskytnúť potrebné investície do primárnej starostli-
vosti, rodinného a všeobecného lekárstva. 

Všeobecní lekári musia veľa vecí prekonávať a Wonca
a WHO im bude poskytovať v ich úsilí neustálu podporu. 
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