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Príhovor prezidentky SSVPL SLS

Vážené kolegyne a kolegovia,

čas uteká, už máme za sebou 3 mesiace nového roka a vy držíte v rukách prvé
tohtoročné číslo časopisu Všeobecný praktik. Prináša prehľad a zhodnotenie práce
výboru a taktiež informácie o pripravovaných projektoch.

Je smutné, neuveriteľné, choré(?), že v týchto časoch, keď sa celé zdravotníctvo
otriasa a hrozí kolapsom, nie je vôľa niektorých našich členov odložiť nič neriešiace
žabo-myšie vojny a  podieľať sa na budovaní jednoty a  dôveryhodnosti našej
odbornej spoločnosti. 

Od začiatku svojho funkčného obdobia novozvolený výbor deklaroval vôľu
spolupracovať so všetkými svojimi členmi a pracovať v spoločnom, tíme v prospech

SSVPL SLS. Na nasledujúcich stranách si môžete prečítať informácie o rokovaniach našich zástupcov na MZ SR .
Dosiahli sme čiastkové úspechy, napríklad v situácii LSPP, ale nemožno súhlasiť so súčasnými krokmi MZ SR, ktoré
oslabujú pozíciu primárnej zdravotnej starostlivosti (zrušenie výmenných lístkov, generická preskripcia). Došlo
dokonca k neodôvodnenému odvolaniu nášho zástupcu z Kategorizačnej komisie MZ SR pre lieky. Výbor SSVPL
SLS vyjadril svoju podporu  rokovaniam SLK so zdravotnými poisťovňami, podporuje SKSaPA ,  ASL SR, SLUŠ a zás-
tupcov občanov v našich spoločných požiadavkách. Všetko sú to aktivity, ktoré vyjadrujú nevyhnutnosť zmeny
v slovenskom zdravotníctve a sú pre nás výzvou na zjednotenie sa. 

V oblasti vzdelávania sme v spolupráci so SLS pripravili XV. Kongres SLS – Fórum spolupráce, ktorý sa uskutoční
28.-29.4.2011 v  hotely Holiday Inn v  Žiline. Od januára prebieha pod odbornou garanciou našej odbornej
spoločnosti tématický kurz „ Resuscitácie“. Naša spoločnosť sa stala odborným garantom časopisu Via Practica. Pre-
vzali sme odbornú garanciu nad ďalšími vzdelávacími aktivitami (Zdravé mesto v spolupráci s LF UK Bratislava a
UNB, v spolupráci s EUROEDUCOU projekt vzdelávania z fondov EÚ pre VL a zdravotné sestry). Taktiež sa pripravuje
aj naša XXXII. Výročná konferencia v Tatrách. Vo februári sme sa stali členmi novovzniknutej medzinárodnej pra-
covnej skupiny, ktorá má za cieľ spoluprácu na poli pregraduálneho a aj postgraduálneho vzdelávania v stre-
doeurópskom priestore. 

Na to, aby sa niečo uskutočnilo, je treba tím ľudí, ktorí chcú niečo urobiť ( aj na úkor voľného času a zadarmo).
Nie je to v silách jednotlivca, keďže každý z nás pracuje aj vo svojej ambulancii na plný úväzok. Rada by som poďako-
vala svojim obetavým kolegom z výboru ( dr. Baník, dr. Bendová, dr. Bérešová, dr. Herda, dr. Jandzíková, dr.Kaňuch,
dr. Makara, dr.Pekarovič, dr. Šiška) a ďalším aktívnym členom ( dr. Lipták, dr. Ostrovská, dr.Eftimová, dr.Senčáková,
dr.Bezáková, dr. Rolková), ktorí sa podieľajú na plnení úloh našej spoločnosti. 

Myslím si, že množstvo uskutočnenej práce a rozbehnuté aj plánované projekty sú dostatočnou odpoveďou
na súčasnú nezmyselnú aktivitu „skupinky našich členov“. Keďže spoločnosť normálne funguje, vidíme za tým iba
ich neuspokojené ambície. Na počudovanie títo členovia v riadnom výbore, ktorého sú tiež členmi odmietajú pra-
covať, izolujú sa a organizujú nové vlastné voľby ďalšieho výboru nie v svojej ale v našej spoločnosti,  pripravujú
ďalšiu svoju vlastnú petíciu a to všetko robia pod hlavičkou bývalého výboru SSVPL SLS, ktorý mal podľa Stanov
SSVPL SLS mandát do 7.6.2010. 

Ak chceme niečo zmysluplné dosiahnuť, je potrebné prejaviť aj zmysluplnú aktivitu. Problémov a úloh je veľa,
každý aktívny člen je vítaný. Zapojte sa aj vy. Stačí sa obrátiť na vášho regionálneho zástupcu vo výbore, alebo 
priamo na členov výboru. 

Na záver si Vás dovoľujem pozvať na členskú schôdzu SSVPL SLS, ktorá sa uskutoční  dňa 29. 4. 2011 
(piatok) v čase od 12,00 hod. – do 14,00 hod. v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline počas XV. Kongresu
SLS „ Onkologický pacient v ambulancii všeobecného praktického lekára.“ 

Želám Vám príjemné dni s prichádzajúcou jarou 
MUDr. Iveta Vaverková, MPH    (21.3.2011) 
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