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Pozvánka na XXXIII. Konsolidačnú výročnú konferenciu SSVPL SLS                                                 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
 

              dovoľte aby som Vás v mene svojom a aj v mene celého výboru SSVPL SLS, 
pozvala na tradičnú jesennú už XXXIII., verím, že konsolidačnú výročnú konferenciu našej 
odbornej spoločnosti, ktorá sa uskutoční znova v inšpirujúcej atmosfére pod štítmi Vysokých 
Tatier. Čerstvý vzduch, veľkolepý priestor a samozrejme naše, verím že, spoločné úsilie o 
vysokú kvalitu odborného programu je to, čo Vám ponúkame tento rok.  
       Pokračujeme v tradícii a organizujeme našu konferenciu v spolupráci s WHO v 
nadväznosti na medzinárodné konferencie WONCA Europe a EFPC (Európskeho fóra 
primárnej starostlivosti) tak, aby sme mohli privítať v jednotlivých blokoch profesorov 
všeobecného lekárstva z viacerých krajín Európy. Uznaním našej práce je aj prizvanie SSVPL 
SLS k organizácii Česko –Slovenského dňa na svetovom podujatí všeobecných lekárov 
budúci rok WONCA World konferencia Praha 2013. Už teraz vás tam všetkých pozývame.  
Z domácich profesorov pozývame z jednotlivých oblastí popredných špecialistov. Sme radi, 
že spolupráca so SKSaPA pokračuje aj tento rok a teda vzdelávať sa opäť prídu aj naše 
zdravotné sestry. Znovu oslovujeme s pozvaním aj širšiu verejnosť českých a poľských 
všeobecných lekárov. Necháme sa prekvapiť, čo dokážu kolegiálne kontakty v krásnom 
prostredí Vysokých Tatier.  
       Konferencia je opäť koncipovaná ako široký upgrade vedomostí v rôznych odboroch 
v paralelných sekciách so zameraním na uplatnenie v našej každodennej praxi. Objem 
vzdelávania bude ako každoročne náročný, pripravujeme konferenciu odpovedajúcu 20 
kreditom CME. Pripravujeme pre Vás nielen odborné medicínske témy, ale aj prednášky z 
oblasti práva, organizácie, ekonomiky a etiky. 
       Ťažisko staviame na vzájomnej výmene našich skúseností. Cieľom SSVPL SLS nie 
je nútiť každého všeobecného lekára do všetkých odborných aktivít. Je dôležité aby sa každý 
všeobecný lekár mohol rozvíjať v tých konkrétnych oblastiach, o ktoré sa sám zaujíma. 
Keďže každý z nás je iný a aj možnosti v každom regióne sú odlišné, chceme poskytovať 
každému podporu pri jeho individuálnom odbornom raste. Keď preukážeme vedomosti a 
zručnosti, potom môžeme rokovať s poisťovňami aj o konkrétnych úhradách nad rámec 
kapitácie. Dôležitý je aj náš neustály tlak na odstránenie zbytočných preskripčných 
obmedzení. V pestrých možnostiach našej práce spočíva aj hlavná odborná atraktívnosť 
všeobecného lekárstva. Aj na tejto konferencii budeme organizovať workshop pre mladých 
všeobecných lekárov a študentov medicíny.  
       Na záver iba zdôrazňujem – aktivita každého všeobecného lekára je veľmi 
potrebná a vítaná. Máte možnosť prihlásiť svoje prezentácie, postery, alebo poradiť sa 
o svojich nápadoch na obohatenie priebehu konferencie u členov organizačného a  
programového výboru konferencie (pozrite kontakty). 
Tešíme sa na stretnutie s Vami nielen pri vzdelávaní, ale aj pri aktívnom oddychu a zábave. 
Bratislava 31.5.2012,  
                                                          MUDr. Iveta Vaverková, MPH 
                                                               prezidentka SSVPL SLS 
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