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Zahraničný fokus

DEBRECÍN   24. - 25.2.2011
Jubilejnú X. Konferenciu CSAKOSZ s  medzinárodnou účasťou organizovala katedra VL univerzity v Debrecíne

pod vedením prednostu prof. Dr. Imreho Rurika, ktorého si určite mnohí pamätáme z  našej XXX.Výročnej 
konferencie.

Zo zahraničia sa zúčastnili prof.Dr.Igor Švab z univerzity v Ľubľane, prof.Dr.Manfred Maier, prednosta katedry
VL Viedenskej univerzity, prof.Dr.Adam Windak, prednosta katedry VL Jagelonskej univerzity v Krakove, Dr.Giorgo
Visentin, z Florencie, reprezentujúci Európske fórum primárnej starostlivosti. SSVPL SLS reprezentovala prezi-
dentka spoločnosti MUDr.Iveta Vaverková, MPH, vedecký sekretár spoločnosti MUDr.Peter Pekarovič a riaditeľ 
sekretariátu MUDr. Peter Lipták.

Z domácich profesorov všeobecného lekárstva boli okrem prof. Rurika pritomní prednostovia katedier 
všeobecného lekárstva z Lekárskych fakúlt univerzít z Budapešti, Péscsa a Szegedu.

Témou konferencie bola vedecká a výskumná činnosť v odbore VL. Všetci zúčastnení prezentovali súčasnú
situáciu v tejto oblasti v ich krajinách. Diskutovalo sa o potrebe a o možnostiach práce na tomto poli, vytvorili sa
základy na medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Stali sme sa zakladajúcimi členmi medzinárodnej skupiny
pre spoluprácu na akademickej pôde „Central European Network of Academic Primary Care“.

Maďarskí kolegovia prezentovali konkrétne výsledky ich jednotlivých výskumných projektov. Viaceré z nich pre-
biehali niekoľko rokov, iné ešte pokračujú a bola podaná informácia o priebežných dátach. Tejto problematike sa
kongres venoval počas dvoch dní. Okrem iného boli práce venované starostlivosti o deti a mládež, kardiológii, staro-
stlivosti o diabetikov, o polymorbidných pacientov, ako aj oblasti gastroenterológie, imunológie a alergológie.

V rámci kongresu sa zahraniční účastníci stretli s vedením univerzity v Debrecíne, s personálom katedry VL
na tejto univerzite, uskutočnila sa prehliadka priestorov na univerzite. Zaujímavou bola aj expozícia medicínskeho
múzea lekárskej fakulty, kde bola zachytená história tamojšej medicíny od XIX. storočia po súčasnosť.

Katedra VL má k dispozícii 2 seminárne miestnosti. Vo väčšej z nich našu pozornosť vo vstupnej časti upútal
plagát s telom fajčiara, ktorý prof. Rurik priniesol z našej konferencie v Bojniciach. 

Na univerzite v Debrecíne študuje veľká skupina zahraničných študentov, okrem iného aj medicínu. Výučba
sa uskutočňuje v Angličtine. Nakoľko však v rámci štúdia musia komunikovať aj s pacientom, v domácom jazyku,
je potrebné absolvovať dvojročnú výučbu maďarčiny. Zahraniční študenti majú ubytovanie v osobitných 
internátoch.

Výskumná a  vedecká činnosť vo VL prebieha vo všetkých štátoch prevažne na akademickej pôde na 
katedrách VL jednotlivých lekárskych fakúlt. Tieto fakulty sú dobudované priestorovo, materiálne a aj personálne.
Majú svojho prednostu, ktorý má akademický titul zo VL, majú svojich asistentov, PhD študentov, personál 
sekretariátu. Za týchto okolností je možné pracovať na rozvoji odboru VL. Takéto danosti potom umožňujú aj 
venovať sa výskumu vo všeobecnom lekárstve. 

V  tejto súvislosti treba opakovane jasne povedať, že Slovensko je v Európe ojedinelou krajinou, kde doteraz
nie je vybudovaná akademická báza v odbore VL. Keď sa to prizná na medzinárodných podujatiach, takmer celá
Európa neveriacky krúti hlavou. Je ťažké pochopiť, prečo sa u nás na akademickej pôde a na príslušných minis-
terstvách nenájde podpora pre dobudovanie odboru VL na obvyklý európsky štandard. Všetky doterajšie pokusy
nebolo možné dotiahnuť do úspešné konca. Tu vidíme urgentnú potrebu konať a neoblomne žiadať nápravu. Je
to aj vážna výzva do našich radov pracovať na tejto veci, vzdelávať sa a podporiť každého, kto sa usiluje získať
titul PhD a podieľať sa potom na budovaní našich akademických inštitúcií. Podporujeme všetky takéto aktivity.

Kto sa ale zaujíma o dianie v našom odbore, iste zaregistroval patologické dianie v roku 2010, ktoré sa usilujú
niektoré osoby prenášať aj do tohto roku. Ani tu ešte zrejme nenastal koniec.  Vidina spolupráce pre spoločnú
vec odboru VL je najmä vďaka chorým ambíciám zopár osôb stále neistá.

Napriek všetkému nemáme inej cesty, ako pracovať trpezlivo spoločne aj s tými, ktorí sa zatiaľ vydeľujú 
z užitočnej spolupráce a súčasne eliminovať následky konania podaktorých osôb. Iste sú to témy na spoločnú
diskusiu o našom zjednotení, ale aj  o hľadaní spojencov mimo odbor. Je dôležité, aby odbor VL vyšiel zo závozu
a aby sa vytvorili personálne, organizačné a materiálne podmienky na to, aby sme sa pred ostatnou Európou 
nemuseli hanbiť.

MUD.Peter Pekarovič, Vedecký sekretár SSVPL SLS   (25.2.2011)
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