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Na konferencii sa zúčastnila delegácia SSVPL SLS v zložení MUDr.Peter Lipták – riaditeľ sekretariátu,
MUDr.Peter Pekarovič – vedecký sekretár, MUDr.Beata Blahová, MUDr.Pavol Štec.

Nosnou témou konferencie bol rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti(PZS) s dôrazom na zdravotnú sta-
rostlivosť orientovanú na komunitu. Osobitné bloky boli venované zdravotnej starostlivosti o marginálne skupiny
populácie, osobitne zdravotnej starostlivosti o cigánsku komunitu.

Rozvoj PZS sa vo vyspelej Európe uberá smerom k tímovej práci. V tejto súvislosti bol popísaný model práce
všeobecnej zdravotnej sestry, ktorá po získaní potrebného vzdelania získava mnohé kompetencie, ktoré sú ná-
pomocné pri poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti, ako napr. samostatné odbery biologického mate-
riálu, predpis receptov u stabilizovaných chronických pacientov, odoberanie anamnézy, základné merania
pacienta, preväzy, zhotovovanie EKG, odoberanie sterov z krčka maternice, edukáciu diabetikov, výkon samo-
statnej návštevnej služby u chronických pacientov, v určitých prípadoch je oprávnená odoslať pacienta priamo
na špecializované pracovisko, a pod.

Zvláštna sekcia bola venovaná tzv. Styria komunite (Styria =Štajersko), ktorá na občianskej báze vykonáva
činnosť zameranú na edukáciu k zdravému spôsobu života, poskytuje poradenstvo a podporu ťarchavým ženám,
pacientom s chronickými ochoreniami, podporuje zavádzanie zdravého stravovanie detí v škole aj doma, podpora
pohybovej aktivity detí aj dospelých. Financovanie sa deje cestou miestnej samosprávy za určitej spoluúčasti ob-
čanov.

Nasledujúca sekcia sa venovala správe experta OECD. Sú k dispozícii jednoznačné dôkazy o tom, že najefek-
tívnejší systém poskytovania ZS je založený na rozvinutej PZS, kde všeobecný lekár a jeho spolupracujúci tím je
obdarený širokými kompetenciami, v rámci ktorých poskytuje ZS pacientovi v drvivej väčšine jeho problémov bez
toho, aby bolo nutné využívať prácu špecialistov alebo nemocníc, ktorá je oveľa drahšia. Takto sú aj prerozdelené
finančné prostriedky na ZS, kedy PZS dostáva významné percento financií, ktoré sú takýmto spôsobom práce na-
jefektívnejšie využívané. Táto okolnosť nadobúda osobitný význam najmä v situácií ekonomickej krízy, kedy sa
aj vo vyspelých ekonomikách pociťuje nedostatok peňazí. V porovnaní so situáciou na Slovensku tu nie sú mysli-
teľné kompetenčné alebo preskripčné obmedzenia, ako ich poznáme u nás. Rovnako nie sú predstaviteľné tlaky,
či vôbec VL môže urobiť EKG, nekomplikované predoperačné vyšetrenie, starať sa o diabetika, alebo odobrať
PSA v rámci preventívnej prehliadky.

V časti prezentovanej prof. Manfredom Maierom z Viedenskej univerzity bola popísaná situácia PZS v Ra-
kúsku. Jej vývoj smeruje k obrazu, ktorý bol popísaný vyššie. Slovensko je zvláštnym ostrovom v strednej Európe,
kde nie je prítomná plnohodnotná akademická pôda VL na univerzitách – to znamená priestorovo a personálne
vybudované katedry VL, kde je vedúcim katedry samozrejme VL. Súhlasili by napr. internisti, aby katedru internej
medicíny viedol napr.chirurg? Mali by nespočetne dobrých argumentov, prečo by taká situácia bola neprijateľná
a bolo by ju potrebné urýchlene a bez diskusií zmeniť. Je namieste vážna otázka, prečo na všetkých univerzitách
na Slovensku neexistujú funkčné katedry VL a prípadne, prečo ich vedú lekári iných odborností. Kompetentní
v tejto veci neraz vytrvalo využívajú pštrosiu politiku a na snahy SSVPL SLS v tejto veci nereagujú. Pri diskusii na
túto tému celá vyspelá Európa neveriacky krúti hlavou.

Ďalšia sekcia bola venovaná okolnostiam vzniku EFPC a prehľadu jeho doterajšej činnosti. SSVPL SLS je od 
r. 2007 riadnym členom tejto organizácie. Jedna z pracovných skupín sa venovala problematike riešenia ZS
o rómsku populáciu. Bola rozoberaná situácia v rôznych krajinách Európy, naša delegácia prezentovala situáciu
na Slovensku v podrobne rozpracovanej obsiahlej práci od Dr Pavla Šteca. Zástupkyňou Slovenska v tejto pra-
covnej skupine sa stala Dr.Beata Blahová.

SSVPL SLS sa stala súčasťou vznikajúcej Aliancie komunitne orientovanej PZS v rámci EFPC. Sme prijímaní ako
rovnoprávna súčasť Európskeho spoločenstva VL a sme zapojení do medzinárodnej spolupráce.

MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár SSVPL SLS.
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