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Na budúci rok v júni privíta Praha všeobecných/ praktických/ rodinných lekárov z celého sveta – 25. Júna 2013 sa začne
XX. Konferencia WONCA WORLD 2013. Je to udalosť, ktorej sa zúčastňuje 3 až 4 tisíc lekárov z celého sveta. Konferencia
ponúka okrem aktuálnych odborných informácií aj jedinečnú príležitosť stretnúť sa s kolegami z celého sveta, vymeniť si
skúsenosti a získať nové inšpirácie a podnety.Po prvý krát v histórii nielen tejto konferencie, ale aj v histórii našej odbornej
spoločnosti sa staneme aj my významnou súčasťou tejto udalosti. SSVPL SLS bola prizvaná ako spoluorganizátor Česko –
Slovenského dňa, ktorý sa uskutoční 28.6.2012. Veľkou výhodou tejto akcie ja, že rokovacím jazykom sú čeština a slovenčina.
Tým sa otvára naozaj jedinečná možnosť pre všetkých kolegov, ktorým nie je angličtina blízka, aby bez stresu zažili atmo-
sféru a energiu podujatia. Všetci ste srdečne pozvaní.

Je možné zúčastniť sa celosvetovej konferencie WONCA aktívne – zaslaním abstraktu do 31.12.2012 v angličtine, po-
drobné pokyny nájdete na stránke www.wonca2013.com. Pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť Česko – Slovenského dňa môžu
zaslať abstrakt do 28.2.2013 v slovenčine na wonca@vpl.sk . SSVPL SLS má prisľúbený grant na podporu kolegov, ktorí
budú mať aktívnu účasť individuálnu alebo v projektoch SSVPL SLS na WONCA 2013 – či už v česko-slovenskej časti, alebo
v anglickej časti a uhradí za nich registračný poplatok na konferenciu ( do výšky grantu). 

Aj pre tých menej odvážnych, ktorí si netrúfajú na aktívnu prezentáciu máme dobrú správu. Po rokovaniach s českými
kolegami sa podarilo dohodnúť len polovičnú sumu registračného poplatku , ktorý bude 425 USD. Treba spomenúť aj vý-
hodu, že cena registračného poplatku zahŕňa voľný cestovný lístok na metro a ostatnú pražskú mestskú dopravu. Taktiež
sú pre účastníkov pripravené zaujímavé sprievodné kultúrne aktivity. Konferencia odpovedá cca 30 kreditom CME.

Na svetovú konferenciu lekárov prvého kontaktu vás pozývajú a tešia sa na stretnutie v Prahe.
kolegovia zapojení do príprav WONCA 2013:

Vedecký výbor WONCA 2013: MUDr. Jana Bendová 

Organizačný výbor: MUDr. Beáta Blahová  

Medzinárodný poradný výbor: MUDr. Pavol Štec 

Čestný výbor: MUDr. Iveta Vaverková,MPH

Abstract rewievers: MUDr. Bendová, MUDr. Blahová, MUDr. Bérešová, MUDr. Štec, MUDr. Vaverková, MPH, 

MUDr. Jurgová, CSc., MUDr. Marko,MPH

Predsedníctvo v AJ sekciách: MUDr. Bendová, MUDr. Jurgová,CSc., MUDr. Marko,MPH, MUDr. Vaverková, MPH

Predsedníctovo v Č-S sekciách: MUDr. Jandzíková, MUDr. Bérešová, MUDr. Makara

Koordinátor projektov SSVPL SLS pre Wonca World konferenciu: MUDr. Peter Lipták

O světové konferenci praktických lékařů WONCA 2013

Fakt, že Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP je pořadatelem světové konference praktických a rodinných lékařů
WONCA a Praha se stane v červnu 2013 Mekkou všeobecného lékařství, si ještě mnozí praktici u nás ani neuvědomují. Če-
skému praktickému lékaři přitom může účast na prestižní akci kromě aktuálních odborných informací přinést unikátní
možnost kontaktu s kolegy z celého světa, mezinárodní výměny zkušeností a získání globální perspektivy. Konference
může přinést odborné společnosti i oboru doma i v zahraničí velký respekt a uznání. Příprava takové konference je ale
velký závazek pro výbor SVL a vyžaduje vysoké osobní nasazení organizátorů. 



1. Jak jsou Mladí praktici zapojeni do přípravy
konference WONCA 2013?

Několik členů naší organizace se podílí na přípravách kon-
ference v organizačním a vědeckém výboru, další členové po-
máhají na tvorbě vědeckého programu (hodnotitelé abstrakt).
Mladí praktici se také snaží propagovat konferenci WONCA
2013 nejen mezi českými lékaři, ale také na zahraničních kon-
ferencích (Wonca Europe ve Varšavě a ve Vídni). V prvé řadě
se ale připravujeme na organizaci Prekonference WONCA Pra-
gue 2013, kterou chystáme ve spolupráci se sdružením Vasco
da Gama. 

2. O čem bude Vaše prekonference?
Jde o 2-denní setkání mladých praktických lékařů, které se

koná tradičně pře zahájením samotné konference WONCA. Pre-
konference probíhá formou workshopů, které vždy spojuje
jedno téma (pro rok 2013 bude korespondovat s tématem kon-
ference WONCA - "Care for Generations"). Zakončením je spo-
lečné setkání účastníků, na kterém jednotlivé pracovní skupiny
prezentují svoje závěry (často velmi originální formou - v po-
době krátkého filmu, ilustrací, power pointu). Velkou ctí pro
naši prekonferenci bude vystoupení dvou klíčových řečníků,
kterými budou současný a budoucí prezident WONCA World,
Dr.Richard Roberts (USA) a prof. Michael Kidd (Austrálie).

1. Jak to vypadá s přípravou konference
WONCA?

Těch 5 let od přidělení kongresu naší společnosti strašně
uteklo, ale mohu konstatovat, že se držíme stanoveného ča-
sového plánu. Letos v červenci jsme otevřeli na webových
stránkách wonca2013@guarant.com registraci a příjem ab-
strakt. A již registrujeme první zájemce. Daří se nám marke-
ting v zahraničí, máme vysoké hodnocení od reprezentantů
světové organizace WONCA. Získali jsme vynikající osobnosti
jako klíčové řečníky, máme již kostru odborného programu.
Máme podporu domácích autorit. Roste zájem sponzorů. 

2. Kdo všechno se podílí na přípravě konference?
Především máme silného a zkušeného partnera ve spo-

lečnosti Guarant. Od začátku mám po boku Dr. Václava Be-
neše, který organizoval v Praze Evropskou konferenci WONCA
v roce 1997, a mám zásadní podporu předsedy SVL, doc. Sva-
topluka Býmy. Postupně byly ustaveny potřebné výbory; or-
ganizační a vědecký, ve kterých jsou angažovány zhruba tři
desítky našich kolegů. Významnou roli hrají zástupci mladých
praktiků. Do výborů byli pozváni i slovenští kolegové, v čele
s Dr. Ivetou Vaverkovou, předsedkyní partnerské slovenské or-
ganizace. Funkci předsedy Čestného výboru konference přijal
prof. Jaroslav Blahoš, předsedou Mezinárodního poradního
výboru je prof. Igor Šváb, ze Slovinska, který byl hostem naší
konference před 2 lety. Již teď mně agenda konference zabírá
desítky hodin týdně. To pravé ale začne v lednu příštího roku. 

3. Jaké jsou odhady účasti?
Na evropské konference jezdí tak 2 až 3 tisíce lékařů. Je

třeba si uvědomit, že na rozdíl od kongresů specialistů, polo-
vina účastníků kongresů WONCA si kongres hradí sama; buď

z vlastních nebo grantových prostředků. Proto je důležité, že
naše konference je o den delší a přitom levnější než byly ev-
ropské konference loni ve Varšavě nebo letos ve Vídni. S vy-
užitím internetu i osobními návštěvami kongresů dáváme
o sobě vědět i mimo Evropu. Naposledy na kongresu Ame-
rické akademie rodinných lékařů ve Filadelfii, kde byl zájem
o Prahu veliký. Věřím, že účast přesáhne tři tisíce, těším se na
čtyři a sním o pěti. Hlavně aby nebe nad Islandem bylo čisté…
. 

4. Jakou očekáváte účast českých lékařů?
Přál bych si, aby vzali naši praktici konferenci za svou, jako

oslavu naší práce. Věřím, že se představíme i odborně, že
budou české příspěvky; postery, vystoupení, že naši lékaři po-
vedou odborné sekce. Poplatky pro našince jsou redukovány
na polovinu (425 dolarů), věřím i v podporu firem. Navíc je tu
Česko-slovenský den, který bude v českém a slovenském ja-
zyce. Bude-li na konferenci registrováno méně než 200 Čechů
a Slováků, budu zklamaný. 

5. Mohou se čeští praktičtí lékaři zapojit do pří-
pravy konference?

Postupně do práce v obou výborech, organizačním i vě-
deckém, zapojujeme více a více lidí. K reklamě konference
mohou přispět všechny možné profesní kontakty kolegů ve
světě. V Praze a okolí budu vděčný za lékaře, kteří nabídnou
návštěvu své ordinace účastníkům konference. Budeme orga-
nizovat sbírku na podporu účasti lékařů z rozvojových zemí.
Nejvýznamnější podporou konference je ale vlastní účast.
V rámci kongresu tady v Karlových Varech, v pátek 9.listopadu
v 15 hod, pořádáme informativní setkání se zájemci o světo-
vou konferenci WONCA 2013, kde bude možné jít do detailů. 
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Ptali jsme se Doc. Seiferta, předsedy organizačního výboru WONCA 2013

Otázky pro MUDr. Nelu Šrámkovou, reprezentantku Mladých praktiků ve vědeckém
výboru WONCA 2013



3. Co je to organizace Vasco da Gama?
Organizace Vasco da Gama je sdružení evropských mla-

dých praktických lékařů (lékařů ve specializační přípravě a do
5 let po atestaci), které nabízí prostor pro setkávání, inspiraci
a získávání nových zkušeností mezi mladými PL. Vasco da
Gama tradičně připravuje prekonferenci v Evropě, nyní však
má před sebou větší výzvu - prekonferenci světovou. Ze za-
hraničí se budou na prekonferenci podílet i americké sdružení
mladých praktiků (Waynakay) a asijské skupiny (Spice Route,
Rajakumar). 

4. Jakou účast předpokládáte ?
Vzhledem ke světové prekonferenci, která je vůbec první

oficiální prekonferencí tohoto druhu, uvítáme lékaře nejen
z Evropy, ale také z Asie, Ameriky nebo Afriky. Očekáváme
účast 100 - 150 lidí. Na prekonferenci je standardní účast vždy
maximálně dvou zástupců z jedné země. Navíc lékaři z méně
rozvinutých zemí si budou moci zažádat o příspěvek na kon-
ferenční poplatek od hostitelské organizace nebo od sdružení
Vasco da Gama. 

5. Jak se mohou zapojit ostatní Mladí praktici?
Mladí praktici jsou zváni k účasti na konferenci WONCA

2013, stejně jako na prekonferenci WONCA Prague 2013.
Kromě toho rádi využijeme nabídky našich kolegů, kteří by
chtěli pomoci nejen při organizaci prekonference ale i dopro-
vodných akcí (společenský program, ubytování, nabídka náv-
štěvy praxí apod.)

Na otázky odpovídá MUDr. Václav Beneš,
předseda Vědeckého výboru WONCA
2013 

1. O čem se bude na konferenci jednat?
Rámcové téma konference je „Care for Generations“. Zvolili

jsme toto co nejobecnější téma, aby bylo možné zařadit pří-
spěvky z co nejširšího spektra práce PL a navíc s cílem do pro-
gramu angažovat i pediatry a geriatry jejichž kompetence
mnohde v zahraničí rodinní lékaři plní. Takže v plánovaných
15 paralelních sekcích budou probíhat jednání na nejrůznější
užší problémy tak, aby si každý mohl vybrat podle svého
zájmu a měl naplněný svůj vzdělávací cíl.

2. Jak se může český/slovenský praktik aktivně
účastnit na programu?

Pro účast na hlavním programu konference WONCA je
třeba se zaregistrovat na zmíněných webových stránkách
WONCA2013.com; pak je umožněn přístup do „participants ´
personal area“, kde jsou vyjmenována pravidla pro zaslání ab-
strakt. Tentokrát pouze v elektronické formě, což je již světový
standard, a navíc umožňuje snadnější rozesílání hodnotitelům
abstrakt, sestavení programu konference, zhotovení knihy ab-
strakt a jiných operací.

3. Dokdy je možné zaslat abstrakt a kdy se prak-
tik dozví, že byl přijat?

Systém k příjmu abstrakt je přístupný od července t.r. a po-
slední termín k dodání abstraktu je 31. prosince 2012. Poté
proběhne hodnocení abstrakt a zařazení do programu; účast-
ník bude vyrozuměn o přijetí/nepřijetí do konce února 2013.

4. Co je to Česko-Slovenský den?
Původní myšlenka o Česko-Slovenském dnu byla obnovit

tradiční společné konference bývalé federální Československé
společnosti VL. Dalším přínosem této aktivity je umožnit pří-
stup na největší mezinárodní konferenci kolegům, kteří z nej-
různějších důvodů (nejčastěji jazykových) se jich v minulosti
nezúčastňovali. Možnost „nasát“ atmosféru velké konference,
kde jsou samozřejmě i kolegové mluvící jinak než anglicky
a současně využít této možnosti ke vzdělávání v rodném ja-
zyce na ČS dnu, který bude probíhat v paralelním programu
WONCA.

Navíc přístup na konferenci WONCA bude mít cenové zvý-
hodnění pro kolegy z ČR a SR. Více o programu této části kon-
ference má dr. Herber, který ji organizačně zaštiťuje.

5. Je možné od organizátorů konference získat
finanční podporu na účast pro české nebo slo-
venské kolegy?

Bohužel ČR a SR již nepatří mezi ekonomicky hendikepo-
vané země, podle měřítek WHO a jiných mezinárodních orga-
nizací, takže nárok na stipendium (bursary) budou mít jen
kolegové PL lékaři z vyjmenovaných států, které naleznete na
webových stránkách konference. Je však samozřejmé, že pod-
poru si mohou PL domluvit s vlastní odbornou/profesní spo-
lečností, Univerzitou, MZ či jiným vhodným subjektem.
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Srdečně zvu zájemce o světovou konferenci WONCA Praha 2013 na INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ S ORGANIZÁTORY

Pátek, 9.listopadu, od 15 do 16 hod hod v místnosti………. 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., předseda organizačního výboru konference WONCA 2013


