
Stanovisko výboru SSVPL SLS ku konsolidácii všeobecných lekárov z 22.11.2012

Výbor SSVPL SLS sa dlhodobo usiluje o zjednotenie všetkých všeobecných lekárov. Z tohto dôvodu sme XXXIII. výročnú
konferenciu nazvali konsolidačnou a tak sme si vytýčili neľahkú úlohu. V prípravnom období všetky naše aktivity smerovali
k zjednoteniu všeobecných lekárov. Navrhli sme vznik platformy „Aliancie VLD“, v rámci ktorej sa spojili všeobecní lekári
v Zdravite, SLK a SSVPL SLS do spoločného bloku pre rokovania so zdravotnými poisťovňami. Pritom sme sa nijako neusilovali
posilniť sebecky iba našu pozíciu, ale cielene sme posilňovali pozíciu celej spoločnej platformy a v nej predovšetkým pozíciu
SLK. Prostredníctvom nášho časopisu „Všeobecný praktik“ sme opakovane vyzývali všeobecných lekárov k odovzdaniu man-
dátu pre SLK a organizovali sme podpisovanie mandátnych zmlúv. Preto má dnes SLK spolu so Zdravitou viac ako 70% všet-
kých VLD. Sme najsilnejšia zorganizovaná skupina lekárov a veríme, že sa to VLD aj podarí zužitkovať pri rokovaniach so
zdravotnými poisťovňami. K ďalšiemu prehĺbeniu konsolidácie nášho segmentu došlo na úspešnej výročnej konferencii vo
V. Tatrách. Okrem toho, že sa jej zúčastnilo cca 800 účastníkov z celého Slovenska, na diskusných blokoch s WHO, s MZ SR
a so zdravotnými poisťovňami sme zaznamenali ďalší posun k skutočnému koordinovanému postoju predstaviteľov Zdravity,
predsedníctva sekcie VLD a výboru SSVPL SLS. Nadviazali sme lepšie kontakty aj s VLDD, so zdravotnými sestrami a organi-
záciami pacientov. Pozitívne vnímame, že aj skupina VLD okolo MUDr. Zuzany Nedelkovej sa zúčastnila našej konsolidačnej
konferencie. Konkrétne za túto skupinu vystupovali v diskusii k problémom a návrhom ich riešenia najčastejšie MUDr. Peter
Marko a MUDr. Valéria Vasiľová. Je to ďalší signál o zjednocovaní všeobecných lekárov. Táto skupina VLD má v našom 14 člen-
nom výbore štyroch zástupcov (MUDr. Zuzana Nedelková, MUDr. Peter Marko, MUDr. Valéria Vasiľová a MUDr. Imrich Herbá-
ček). Plne rešpektujeme ich mandát od členskej základne, ktorým získali svoje postavenie vo výbore SSVPL SLS. Ako ukázala
aj náročnosť skončenej konsolidačnej konferencie, slovenskí VLD, ich odborná spoločnosť SSVPL SLS a jej výbor potrebujú
prácu všetkých svojich zvolených členov výboru a ostatných členov spoločnosti, tak aby sme sa mohli čo najlepšie zhostiť
veľkého objemu práce, ktorú je potrebné vykonávať pre spoločnú vec VLD. Ponúknutá konsolidácia je ponukou pre každého
VLD, ktorý sa chce zjednotiť- podporiť a zapojiť sa do spoločného úsilia. Izolovaný postup alebo dokonca presadzovanie
osobných záujmov a ambícií dnes nie je v záujme SSVPL SLS ani VLD.

Podporujeme spoločný postup SSVPL SLS so SLK a Zdravitou. Vyzývame aj naďalej váhajúcich VLD k odovzdaniu mandátov
SLK alebo Zdravite. Potrebujeme sa naozaj zjednotiť. SSVPL SLS podporuje SLK a nemáme dôvod pochybovať, či SLK bude
presadzovať naše ekonomicky oprávnené požiadavky. Privítali sme osobnú garanciu danú prezidentom SLK Marianom Kol-
lárom, ktorú dal VLD na mimoriadnom sneme SLK v Bratislave 20.10.2012. V predsedníctve sekcie VLD SLK a v zdravotnom
výbore SLK máme svojich zástupcov (Miroslav Baník, Peter Lipták, Peter Makara, Peter Pekarovič), ktorí nesú zodpovednosť
za presadzovanie spravodlivých požiadaviek VLD. 
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MUDr. Iveta Vaverková, MPH – prezidentka SSVPL SLS
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Internistická propedeutika – prof. Š. Hrušovský a kol.
novinka vydavateľstva HERBA – upútavka : monografia určená
pre pre – a postgraduálne vzdelávanie lekárov. Kniha je
skoncipovaná na systematické štúdium, na encyklopedické
čítanie, aj ako repetitórium na overenie konkrétnej informácie.
Obsahuje 13 kapitol, 60 záznamov EKG, 100 tabuliek, 160
panelov, 1200 pôvodných obrázkov, miniatlasy a minigalériu.
Informácie nájdete na www.herba.sk


