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Vážené kolegyne a kolegovia,

chcela by som Vás pozdraviť a pozvať k účasti na naše aktivity, Svetový deň
srdca a XXXI. Výročnú konferenciu našej spoločnosti.
Svetový deň srdca je akcia, ktorá môže zvýšiť kredit všeobecných lekárov 
v spoločnosti. Keďže organizovanie zmysluplnej prevencie je dôležité a každý
pacient má svojho všeobecného lekára, aj tento projekt môže posilniť vzťah 
pacient - lekár. Výsledkom tejto spolupráce bude signál pre kompetentných 
o dôležitosti práce v primárnej starostlivosti a podpora opodstatnenosti našej
požiadavky na presun zdrojov určených na prevenciu z celospoločenských pre-
ventívnych programov smerovaných na špecialistov, do našich ambulancií.  
Našu Výročnú konferenciu aj tento rok pripravujeme veľmi zodpovedne

a veríme, že sa nám podarí naviazať na úspešné konferencie z rokov 2006-2009. Kvalitný odborný program
v podaní domácich a zahraničných profesorov chceme doplniť dialógom s MZSR a zdravotnými poisťovňami
o efektivite primárnej starostlivosti dôležitej práve v období finančnej krízy. Práve v období finančnej krízy
sú odporúčania WHO a EK presúvať stále viac zdrojov do primárnej starostlivosti. Preto očakávame ďalšie
rozširovanie kompetencií a postupné navyšovanie zdrojov pre náš segment. 

Podľa hlasovania na našej internetovej stránke 76% z nás je za zjednotenie úsilia všetkých všeobecných
lekárov tak, aby sme dosiahli primerané postavenie v spoločnosti. 19% vyhovuje súčasná rozdrobená situá-
cia a iba 5% z vás už rezignovalo. Takže väčšina chce zjednotenie, ale pozor - veľkej časti z nás súčasná roz-
drobená situácia vyhovuje. Aj preto asi v súčasnosti zaznamenávame aktivity, ktoré majú za cieľ oslabiť naše
postavenie a udržať rozdrobenie VLD.

Na konferencii v Bojniciach sa uskutoční členská schôdzka. Pôvodne sme ju plánovali v piatok, ale pre-
sunuli sme ju na sobotu v termíne od 14.30 do 16.30 hod. Tento termín členskej schôdzky bude už tradičný,
osvedčil sa aj v predchádzajúcich rokoch.

Pozývam vás, členov SSVPL SLS, na členskú schôdzku SSVPL SLS, ktorá sa uskutoční
v sobotu 23.10.2010 od 14.30 do 16.30 hod v kongresovej sále Kultúrneho strediska
v Bojniciach.

Máme sa prečo vzdelávať a máme čo riešiť a preto Vás všetkých srdečne pozývam do Bojníc.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezident SSVPL SLS

Príhovor prezidentky

Čo očakávame od členskej schôdzky? Očakávame, že sa dohodneme o:
- jednotnom postupe pri ďalšom osude zabezpečovania LSPP 

- jednotnom postupe ohľadom výmenných lístkov 

- jednotnom postupe ohľadom požiadaviek pri vyjednávaní o cenách za poskytovanie zdravotnej
starostlivosti u ZP 

- jednotnom postupe ohľadom vykonávania obhliadok mŕtvych tiel 

- jednotnom postupe pri zabezpečení ľudských zdrojov lekárov primárneho kontaktu (alarmujúce
číslo VLD dôchodkového veku - 1000, obava o budúcu existenciu sektora VLD o 10 rokov) 

- jednotnom postupe ohľadom organizovania ďalšieho postgraduálneho vzdelávania kontinuál-
neho vzdelávania (kongresov a ďalších vzdelávacích aktivít pre VLD)
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Všeobecný lekár špecialista na polymorbiditu 
lmultidimenzionálny prístup l posun paradigmy – od jednotlivého  problému na komplexný cieľ l tímová
práca - všeobecný praktik a zdravotná sestra  l starostlivosť o chronických, polymorbídnych, starých 
a imobilných pacientov l preventívne zameranie  l kompetencie l upgrade vedomostí l financovanie 

XXXI. Výročná konferencia, 
Bojnice 21.-23.10.2010

Nad konferenciou prevzal záštitu minister zdravotníctva
MUDr. Ivan Uhliarik

Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu
Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu
(WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu
starostlivosť (EFPC), Asociácie na ochranu práv pacientov
(AOPP) a v spolupráci so Slovenskou komorou zdravot-
ných sestier a pôrodných asistentiek (SKZSaPA)

Predsedníctvo a organizačný výbor konferencie:
MUDr. Iveta Vaverková, MPH, Prezident SSVPL SLS a konferencie,

0908 724 955, i.vaverkova@gmail.com  
MUDr. Karol Herda, predseda organizačného výboru, 

0907 361 739, karol.herda@zoznam.sk  
MUDr. Darina Sedláková, MPH, Riaditeľka sekretariátu WHO,
koordinácia podpory a projektov WHO zameraných na rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti v SR 

0903 420 378, dse@euro.who.int  
MUDr. Jana Bendová, koordinácia zahraničných účastníkov,

0903 131 311, jana_bendova@hotmail.com  
MUDr. Peter Makara, MPH, Viceprezident SSVPL SLS, 

0903 705 055, peter.makara@gmail.com  
MUDr. Peter Pekarovič, Vedecký sekretár SSVPL SLS, 

0904 878 628, peterpekarovic@pobox.sk  
MUDr. Peter Lipták, Riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS, koordinátor konferencie, 

0903 440 016, lipp@pobox.sk  
Marcela Idlbeková, FARMI-PROFI, manažér ubytovania 

0918 569 890, idlbekova@farmi-profi.sk

Organizačné pokyny
Dátum konania: 21. – 23. október 2010
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach, Hurbanovo námestie 41, BOJNICE
Prezentácia účastníkov: 21. až 23. októbra 2010 od 7.30 h

Konferenčné poplatky pre písomne prihlásených: do 10.10.2010 od 11.10.2010
členovia SSVPL SLS 20 EUR 25 EUR
nečlenovia SSVPL SLS 25 EUR 30 EUR

Spôsob platby: priloženou poštovou poukážkou na účet SSVPL SLS: 4 001 173 809 /3100
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uveďte svoje IČO, tí ktorí nemajú pridelené IČO uvedú 0
Špecifický symbol: 1. pre členov – štvormiestne číslo členskej plastovej ID karty SSVPL SL

2. pre nečlenov - prvých šesť čísiel rodného čísla
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Príklad: xx xx xx / - - - - ako variabilný symbol nečlenovia zadajte z vášho rodného
čísla prvých 6 čísiel označených ako x.

Žiadame Vás aby Ste presne uvádzali variabilný symbol a špecifický symbol, predídete tak problémom 
s identifikáciou Vašej platby. Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii.

Neprihlásení účastníci platia poplatky na mieste pri registrácii vo výške: členovia 25 EUR, 
nečlenovia 30 EUR
Študenti, nepracujúci, dôchodcovia a zdravotné sestry platia polovičné poplatky.

Voľný vstup majú prednášatelia, hostia a výbor SSVPL SLS. 
Členovia, prineste si k registrácii členské preukazy s logom WHO.

Spoločenský večer SSVPL SLS: 22. októbra 2010 od 20.00 do 24.00 

Členská schôdza SSVPL SLS: 23. októbra od 14.30 do 16.30 v kongresovej sále.

Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina
Simultánne tlmočenie prednášok.

Kredity:  Odborný program pre lekárov predstavuje 18 kreditov CME. 
Sobotňajší program pre zdravotné sestry podľa kritérií SKSaPA predstavuje 6 kreditov.
O výške priznaných kreditov pre sestry za štvrtok a piatok ešte rokujeme s SKSaPA.

Prihlásené postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch KC Bojnice.

Sponzori a vystavovatelia:
Generálny sponzor: GlaxoSmithKline

Odborný program (pracovný draft z 16.9.2010): 

Štvrtok 22. 10. 2010

Kinosála

A   9.30 - 10.30  Slávnostné otvorenie  
Úvod: MUDr. Iveta Vaverková, MPH, prezident SSVPL SLS

MUDr. Karol Herda, past prezident SSVPL SLS a predseda organizačného výboru 
Pozdravy hostí: Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., Štátny tajomník MZ SR

MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
PhDr. Mária Lévyová, prezidentka SKSaPA
JUDr. Eva Madajová, predsedníčka AOPP  
Rezervované pre SLS
Prof. Christos Lionis, MD, WONCA EUROPE a EGPRN 
Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan LFUK Bratislava
Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc., předseda  SVL ČLS JEP

Slávnostné fanfáry

Prestávka 30 minút



B 11.00 - 12.00 Pregraduálne vzdelávanie – 60 min 
Koordinátor:  I. Vaverková

O význame pregraduálneho vzdelávania pre rozvoj všeobecného lekárstva ako zák-
ladného prvku primárnej starostlivosti na LF v EÚ a na Slovensku
1. Prof. Christos Lionis, MD – Porovnanie systémov pregraduálneho vzdelávania v EÚ, op-

timálny model podľa WONCA

2. Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD – Pregraduálne vzdelávanie medikov na LF UK v Bratislave,
dnešné možnosti prípravy absolventa a jeho motivácia pre pôsobenie v primárnej
starostlivosti

3. Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc. / Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. – Systém pre-
graduálneho vzdelávania všeobecných lekárov v ČR

4. Doc. Ján Porubský, CSc., Štátny tajomník MZ – Rozvoj primárnej zdravotnej
starostlivosti na Slovensku, plánovanie ľudských zdrojov, vízie MZSR

do 13.00 Prestávka na obed  

1. Kinosála

A 13.00 - 14.00 Výskum vo všeobecnom lekárstve  – 60min
Koordinátor:  J. Bendová 

1. Prof. Christos Lionis, MD – Možnosti výskumu vo všeobecnom lekárstve v krajinách
s obmedzenými zdrojmi

2. Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc. / Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. – Výskum vo
všeobecnom lekárstve v ČR. WONCA World konferencia 2013 v Prahe

3. Možnosti výskumu vo všeobecnom lekárstve v SR, dátové projekty

Prestávka 20 min

B 14.20 - 15.20 ABC dietológie – 60min
Koordinátor: I. Vaverková 

1. Ing. Judita Kobzová, dietologička (Arcadia Piešťany) – Obezita, Diabetes Mellitus, Meta-
bolický syndrom - vyvážená strava - základné odporúčania

2. Výživa pri katabolických stavoch (onkológia, demencia, postihnutí v DSS, seniori v DD,
v domácej starostlivosti...)

3. MUDr. Igor Bukovský, PhD – Novinky v odporúčaniach zdravej výžívy

Prestávka 20 min

C 15.40 - 16.40 Hematológia – 60min
Koordinátor: D. Buzgová, R. Compagnone

Nové kompetencie v hematológii 
1. Antiagregačná liečba – nová kompetencia clopidogrel

2. Antikoagulačná liečba – nová kompetencia Warfarin

3. MUDr. Mária Galčíková, VLD, Slovenské Pravno - Kazuistiky a vzorové riešenia z praxe
všeobecných lekárov

Prestávka 20 min
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D 17.00 - 18.00 Obezitologická univerzita – 60min 
Koordinátor: I. Vaverková 

1. Mgr. Petra Ölvecká, ÚVZ SR - Národný program prevencie obezity

2. MUDr. Katarína Tesárová, všeobecná lekárka Bratislava - Obezitologická prax v ambu-
lancii všeobecného praktického lekára     

3. MUDr. Dagmar Prokešová, endokrinologička a obezitologička Bratislava - Farmakote-
rapia nadváhy / obezity, metabolický syndrom    

3. Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD, primár chirurgického odd. BB, predseda prípravného
výboru SOS - Chirurgická liečba morbídnej obezity na Slovensku

5. MUDr. Martina Šintálová, Arcadia Piešťany, členka prípravného výboru SOS - Kom-
plexný prístup k zmene životného štýlu v praxi 

2. Kongresová sála

A 13.00 - 14.00  Infektológia – 60min 
Koordinátor:  M. Jandzíková, P. Bakič

Nová kompetencia v infektológii – Manažment H.zoster v ambulancii VLD.
1. Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. – Klinický obraz H.zoster, diferenciálna diagnos-

tika

2. Prof. MUDr. Ivan Šréter, CSc. – Liečba pacientov s H.zoster

3. Kazuistiky z praxe všeobecného lekára

Prestávka 20 min

B 14.20 - 15.20  ABC dermatológie – 60min
Koordinátor: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Martina Jandzíková, MUDr. Peter Bakič

Diff. dg. kožných nálezov v ambulancii VLD

Prestávka 20 min

C 15.40 - 16.40 ABC bolesti – 60min
Predsedníctvo: Prof. MUDr. Peter Turčányi, P. Pekarovič 

Neuropatická bolesť v ambulancii VLD          
1. Diabetes mellitus

2. Herpes zoster

3. Koreňové syndromy a fantómové bolesti

4. Kazuistiky z praxe všeobecného lekára

Prestávka 15 min

D 17.00 - 18.00  Škola chrbta – 60min
Predsedníctvo: Prof. MUDr. Anton Gúth, MUDr. Soňa Ostrovská

Cvičenie alebo procedúry? 

19.00 19.00 Koncert v kinosále s rautom v kongresovej sáleKoncert v kinosále s rautom v kongresovej sále
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Piatok 22. 10. 2010

1. Kinosála

A      8.30 - 9.30 Kľúčové posolstvo – 60min
Prof. Jan De Maeseneer, prezident Európskeho fóra primárnej starostlivosti - “Primary
Health Care as a strategy to achieve equitable care”
Primárna zdravotná starostlivosť, všeobecní lekári majú strategické postavenie pre do-
siahnutie kvalitnej, spravodlivej a finančne efektívnej zdravotnej starostlivosti. Posun od
starostlivosti orientovanej na problém (jednotlivú diagnózu) k starostlivosti orientovanej
na celkové výsledky, kvalitu života pacienta

Prestávka 15 min

B   9.45 - 10.45  Primárna zdravotná starostlivosť kľúč k posilňovaniu zdravotníckeho systému –
60min  

Predsedníctvo: D. Sedláková (WHO), J. De Maeseneer (EFPC), A. Hochel (MZ SR), A. Liptáková (MZSR),
I. Vaverková (SSVPL SLS), P. Lipták (SSVPL SLS), J. Bendová (SSVPL SLS)  

1. Prof. Dr. Manfred Maier, Viedenská univerzita – „Disease management“ programy 
v Rakúsku

2. MUDr. Peter Lipták – Starostlivosť o chronicky chorých na Slovensku

3. MUDr. Darina Sedláková – Spolupráca WHO pri rozvoji primárnej zdravotnej
starostlivosti na Slovensku

4. MUDr. Adam Hochel, MPH (MZSR) – Úlohy stojace pred PZS na Slovensku

C 11.00 - 12.00 Diabetes mellitus – 60min
Predsedníctvo: D. Sedláková (WHO), J. De Maeseneer (EFPC), A. Hochel (MZ SR), A. Liptáková (MZSR),

M. Mokáň (SDS), I. Karen (SVL ČLS JEP), I. Vaverková (SSVPL SLS), P. Lipták (SSVPL SLS),
J. Bendová (SSVPL SLS)

1. Prof. Dr. Manfred Maier, Viedenská univerzita – Odporúčanie EFPC pre starostlivosť o dia-
betikov v ambulanciách všeobecných lekárov, starostlivosť o diabetikov v Rakúsku

2. MUDr. Igor Karen – Súčasný stav starostlivosti o diabetikov v ČR

3. Doc. MUDr. Emil Martinka PhD., predseda SDS – Starostlivosť o diabetikov v SR, per-
spektíva pacienta v súčasnej epidémii Diabetes mellitus typ 2. Priority SDS

4. MUDr. Peter Lipták – Primárna zdravotná starostlivosť o diabetikov v SR

2. Kongresová sála

B   9.45 - 10.45 Škola očkovania – 60min
Koordinátor: MUDr. Daniela Buzgová, R. Compagnone

1. MUDr. Ivan Bakoš - Zásady správneho očkovania

2. Doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD - Vírusové hepatitídy a možnosti prevencie (prezentácia
guidelinov)

3. MUDr. Jarmila Pertinačova - Diftéria, Tetanus, Pertussis – je potrebné očkovanie?

4. MUDr. Daniela Buzgová - Zhrnutie súčasných odporúčaní pre očkovaciu prax VLD

Prestávka 15 min



C 11.00 - 12.00 Poruchy príjmu potravy – 60min
Koordinátori: MUDr. Peter Makara(VLD), MUDr. Niké Makarová (psychiater), Prim. MUDr. Peter 

Korcsog (psychiater), MUDr. Helena Korcsogová (VLD)
1. Bulimia
2. Anorexia
3. Poruchy príjmu potravy u starých ľudí

12.00 - 13.00 Prestávka na obed  

Tri paralelné sekcie – Novinka!!

1. Kinosála

A 13.00 - 16.00 Roma ľudia – 180 min
Prof. Jan De Maeseneer (prezident EFPC), Tierry Christiaens, MD, Christine Leyns, MD
– všeobecní lekári z Gentu (Holandsko)- majú vo svojej starostlivosti početnú skupinu

presídlených rómov z Luníka IX., Miroslav Polák (splnomocnenec vlády pre rómske
komunity), slovenskí lekári (P. Lipták, J. Bendová, P. Pekarovič), predstavitelia rómskych
aktivistov a pacientov. 

Interaktívny workshop, simultánne tlmočenie
- skúsenosti so starostlivosťou o Rómov, (zložitosť starostlivosti v ambulanciách, staros-

tlivosť v komunitách, problematika LSPP a podobne);

- skúmanie vplyvu životného štýlu u Rómov na ich zdravotný stav, diskusia s rómskymi
pacientmi;

- ako možno poskytovať spravodlivú, kvalitnú starostlivosť pre rómskych ľudí; 

- aké sú možnosti všeobecných/rodinných lekárov na Slovensku / Flámsku?

- cesta vpred: možnosti medzinárodnej spolupráce pri riešení zdravotných problémov
Rómov.

Prestávka 15 min

B 16.15 - 18.00 Interaktívna diskusia – MZ, ZP, SSVPL SLS, ÚDZS – 105 min 
Postavenie segmentu VLD pri financovaní zdravotnej starostlivosti v období krízy
finančných zdrojov

Predsedníctvo: A. Hochel, A.Liptáková, M. Faktor, H.Hupková, R. Roľná, M. Kultan, T.Bôrik, J.Gajdoš,
J.Gajdošík, ,J.De Maeseneer, M.Maier, I.Vaverková, P.Makara
1. MUDr. Iveta Vaverková – Prínos odboru VL, ambulancií všeobecných lekárov a ich vplyv

na ekonomiku zdravotníctva

2. Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD – Pohľad hlavného odborníka MZ SR na úlohy PZS v efek-
tívne fungujúcom systéme zdravotníckej starostlivosti

3. MUDr. Marian Faktor (VšZP) - Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných
zdrojov. Pohľad VšZP

4. Ing. M. Kultan (ZP Dôvera) - Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných
zdrojov. Pohľad ZP Dôvera

5. Ing. Tibor Bôrik (Union ZP) - Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných
zdrojov. Pohľad Union ZP

6. MUDr. P. Makara, MPH – Predpoklady pre efektívne financovanie VLD v SR v roku 2010-
2011

8

Konferencie



2. Kongresová sála

A 13.00 - 14.00 Angiológia – 60min
Predsedníctvo: MUDr. Katarína Dostálová, MUDr. Pavol Štec

1. Masárová D., Bán F., Martin - Povrchová a hlboká žilová trombóza – manažment pa-
cienta zdravotnou sestrou na ambulancii

2. Katarína Dostálová, angiológ, Bratislava - Sonografické vyšetrenie žilového systému
dolných končatín

3. MUDr. Pavol Štec, VLD Kežmarok - Projekt Dni zdravých žíl - vyhodnotenie

Prestávka 15 min.

B 14.15 - 15.15 Geriatria – 60min
Koordinátori: MUDr. Ružena Roľná, MPH (VšZP), MUDr. Iveta Vaverková, MPH. 

Starostlivosť o geriatrického pacienta v teréne, spolupráca s ADOS, riziká staroby
1. Rezníková, Rysulová - Aspekty starostlivosti o geriatrických pacientov v geriatrickej

ambulancii

2. R. Roľná - Starostlivosť o geriatrického pacienta v teréne, spolupráca s ADOS

3. I. Vaverková - Riziká staroby

C  15.40 - 16.40 Kardiológia – 60min
Koordinátor: Peter Lipták, Martina Jandzíková, Peter Bakič

Chronické srdcové zlyhanie
1. Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.: Fibrilácia predsiení

2. Prof. MUDr. Ján Murín, CSc: Chronické srdcové zlyhanie, klinický obraz, diagnostika

3. Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.: Liečba zlyhania srdca, problémy a perspektívy

Prestávka 20 min.

D 17.00 - 18.00 Kardiológia – 60min
Koordinátor: Peter Lipták, Martina Jandzíková, Peter Bakič 

KV prevencia „Deň srdca 2010“  
Predsedníctvo:  E. Goncalvesová, Š. Farský, J. Murín, G. Kamenský, P. Lipták, M. Jandzíková, P. Bakič

1. Prof. MUDr. J. Murín, CSc. / Doc. MUDr. G. Kamenský, CSc.  – Vyhodnotenie aktivít Dňa
srdca- 24. septembra 2009

2.P. Lipták, M. Jandzíková, P. Bakič – Dni zdravého srdca 2010 v ambulanciách VLD

3. Doc. MUDr. Štefan Farský – Ako ďalej v KV prevencii

4. Vylosovanie výhercu prístroja Boso ABI 100- Skríning ICHDK- z účastníkov Dňa srdca 2010

3. Hotel pod Zámkom 
WORKSHOPy 22. 9. 2010 – zatiaľ sú prihlásené tieto témy (časový  harmonogram upresníme): 
A 00.00 - 00.00 PC workshop  

Informovaný pacient - Doktor google

B 00.00 - 00.00 Všeobecné lekárstvo je sexi! 
– workshop pre mladých všeobecných lekárov, Vasco da Gama

C 17.00 - 18.00 Behaviorálny workshop – 60 min
Jana Bendová, Ulrich Busch (Rakúsko): Labyrint - od Minotaura k Hippokratovi

20.00 - 24.00  Spoločenský večer SSVPL SLS 
– účinkuje Latino Flash Miguela Méndeza a banícka kapela z Prievidze

Konferencie



Sobota 23. 10. 2010

1. Kinosála

A     8.00 - 9.00 Pneumológia – 60min
Koordinátor: J. Bendová, Blanka Šperková, I. Vaverková 

Syndromy v pneumológii, diff. Dg. v pneumológii 
1. Symptómy ochorení pľúc, dušnosť, kašeľ

2. Diff. dg. nádorov, infekčných ochorení pľúc a embolizácie, rtg kazuistiky

3. kazuistiky VLD

Prestávka 15 min.

B  9.15 - 10.15 Onkológia – 60min
Koordinátor: V. Ballová, E. Berešová   

1. Chronická myeloidná leukémia

2. Neuroendokrinné tumory

3. Uzlinový syndrom 

Prestávka 15 min.

C  10.30 - 11.30 Škola odvykania fajčenia – 60min
Koordinátri:  I. Vaverková, J. Bendová, B. Šperková   

- workshop respirologickej skupiny

Prestávka 15 min.

D 11.45 - 13.00  Škola hypertenzie – 75min
Koordinátor: Prim. MUDr. Peter Jonáš

- workshop

2. Kongresová sála

A      8.00 - 9.00 Psychiatria – workshop – 60min
Predsedníctvo: H. Korcsogová, P. Korcsog, N. Makarová, P. Makara 

1. Manažment psychiatrických diagnóz, rozdelenie práce medzi všeobecného lekára
a psychiatra. 

2. Zvládanie agresívneho pacienta na ambulancii a pri návštevnej službe.

3. Kazuistiky psychiatrických pacientov z ambulancií VLD  

Prestávka 15 min.

B    9.15 - 10.15 Vyšetrovanie ciev -workshop  –  cievny projekt SSVPL – 60min
Koordinátor: J. Kaňuch, K. Dostalová

MUDr. K. Dostálová, MUDr. Ján Kaňuch, MUDr. Pavol Štec

Prestávka 15 min.

C 10.30 - 11.30 Vyšetrovanie v ambulancii= POCT– 60min
Koordinátor: Miroslav Baník, P. Lipták 

– Coaguchek, CRP, glukomery, tlakomery, EKG, spirometria, AB checkery - 60 min 

Prestávka 15 min.
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D 11.45 - 13.00 Chrípka – 60min 
Koordinátor: D. Buzgová, R. Compagnone, Z. Košťálová, P. Lipták

1. Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. – Chrípkové vírusy, reálna hrozba

2. Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD – Zhodnotenie minuloročnej pandémie CH vo svete
a na Slovensku, poučenie z priebehu pandémie, postoje WHO

3. MUDr. Luděk Hochmuth – Očkovanie proti chrípke, stratégie ako dosiahnuť vyššiu pre-
očkovanosť

4. D. Buzgová – Očkovanie na jeseň 2010 – chrípka, pneumokok, aktualizácia pre VLD

13.00 - 14.30 Prestávka na obed 

Kongresová sála

A 14.30 - 16.30 Interaktívny workshop – Problémy VL, vzdelávanie, súčasnosť a budúcnosť PZS -
členská schôdza SSVPL SLS – 120min  

Koordinátor:  MUDr. Iveta Vaverková, MPH - prezident SSVPL
1. Organizácia postgraduálneho vzdelávania VLD, využitie eurofondov, praktický postup

(MUDr. Ľudmila Lysinová, lekárka banskobystrického samosprávneho kraja, MUDr.
Katarína Naďová, lekárka trnavského samosprávneho kraja, PhDr. Kvetoslava Beňušová,
MPH, MZ SR)

2. Problematika VLD
- postup pri ďalšom osude zabezpečovania LSPP 
- postup ohľadom výmenných lístkov 
- postup pri zabezpečení ďalšieho vzdelávania lekárov primárneho kontaktu (alarmujúce

číslo VLD dôchodkového veku - 1000, obava o budúcu existenciu sektora VLD o 10 rokov) 
- postup pri vyjednávaní o cenách za poskytovanie zdravotnej starostlivosti so ZP 
-  postup ohľadom vykonávania obhliadok mŕtvych tiel 
- postup ohľadom organizovania kongresov a ďalších vzdelávacích aktivít pre VLD

3. Súčasnosť a budúcnosť PZS na Slovensku

4. Podpora WHO a EFPC, globálna stratégia rozvoja primárnej starostlivosti.

5. Globálna stratégia rokovaní so zdravotnými poisťovňami a s MZ SR.   

6. Zapojenie do medzinárodných sietí Wonca v Európe, výzva pre slovenských všeobec-
ných lekárov.(EURACT – výučba VL, EUROPREV - prevencia, EGPRN - veda, Vasco da
Gama - mladí, EQUIP - kvalita, EURIPA - vidiecke praxe)

B  16.30 Ukončenie konferencie pre lekárov

Ďalšie témy na workshopy môžete nahlásiť do 10.10.2010,
priestor dostanú všetci  záujemcovia.

.
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Odborný program pre zdravotné sestry:
Vo štvrtok a piatok pozývame zdravotné sestry na spoločný odborný program

Sobota 23.10.2010 8.00 – 14.00 hod 
Konferenčná sála Hotela pod Zámkom v Bojniciach

Autor, Spoluautor Názov témy

Ošetrovateľstvo
Rezervovaný autor Právo a legislatíva, hodnotenie vzdelávania
Mgr. Jaroslava Lunterová Problematika ambulantnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Psychológia I
Mgr. Tatiana Harhovská Psychológia v práci sestry
Jana Ďurmeková Komunikácia s rodinou pacienta v paliatívnej starostlivosti
Bc. Jana Dorčáková Pomocná aktivita ambulantnej sestry voči týraným ženám a obetiam domáceho 

násilia
Bc. Jana Dorčáková Využitie kanisterapie ako účinnej terapeuticko – ošetrovateľskej metódy

Geriatria
Drahomíra Rezníková, Aspekty starostlivosti o geriatrických pacientov v obvodnej ambulancii
Iveta Rysulová
Mgr. Tatiana Harhovská Účinná prevencia zlomenín krčka stehnovej kosti
Rezervovaný autor Inko-pomôcky

Kardiológia
Mgr. Jaroslava Lunterová, Nordic walking (nielen) v kardiológii
MUDr. Karol Urbanec
Mgr. Jaroslava Lunterová Vzťah medzi alkoholom a vznikom hypertenzie
Mgr. Jaroslava Lunterová Etiologické súvislosti hypernatriémie a hypertenzie

Rôzne
Mgr. Tatiana Harhovská Využitie vlastnej krvi pri liečbe ochorení pohybového aparátu
Dana Masárová, Povrchová a hlboká žilová trombóza
MUDr. Florián Bán
Bc. Jana Dorčáková Prevencia vzniku infekčných ochorení u pacienta s onkologickým ochorením
MUDr. Anna Jolšvaiová

Psychológia II
Jana Lukáňová Rakovina a sexualita z pohľadu Ligy proti rakovine
Anna Grambličková
Mgr. Jaroslava Lunterová Ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná v súvislosti so sexuálnym zdravím

u rómskej populácie
Stigmatizácia a bariéry vo vzťahu k pacientovi HIV pozitívnemu, alebo 
s ochorením AIDS

Mgr. Jaroslava Lunterová Pacient s mentálnou anorexiou v ambulancii
Mgr. Jaroslava Lunterová Profesionálny prístup ambulantnej sestry k pacientovi s obsedantno – kompulzív-

nou poruchou

Ďalšie témy na workshopy môžete nahlásiť do 10.10.2010,
priestor dostanú všetci  záujemcovia.

14.00 hod Ukončenie konferencie pre zdravotné sestry 

Tešíme sa na stretnutie! Organizačný výbor XXXI. Výročnej konferencie SSVPL SLS
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Z diania v SSVPL SLS

Z diania

Mimoriadna informácia

MUDr. Zuzana Nedelková 27. 8. 2010 bez právneho dôvodu vybrala v hotovosti finančné prostriedky
z účtu SSVPL SLS a zrušila ho. Pri tomto čine sa vydávala za Prezidentku SSVPL SLS a pracovníkov banky 
oklamala zápisnicou bývalého výboru. Na účte spoločnosti sa v súčasnosti zhromažďovali príspevky členov
prihlásených na XXXI. Výročnú konferenciu do Bojníc. Boli sme informovaní, že sa im peniaze, ktoré posielajú
zloženkou na náš účet vracajú späť. Ospravedlňujeme sa členom za túto situáciu. Následky jednania MUDr.
Zuzany Nedelkovej pociťujú členovia výboru SSVPL SLS ako veľmi nepríjemné a usilujeme sa situáciu
napraviť.

Prezidentka Iveta Vaverková zriadila vo Volksbank Slovensko nový účet. Požiadali sme banku o jeho
zvýšenú a adresnú ochranu. Na tento účet môžu členovia posielať finančné poplatky za konferenciu 
prevodom. V priebehu budúceho týždňa Vám zašleme aj nové tlačivo – faktúra/daňový doklad tak, aby ste
mohli posielať opäť poplatky aj cestou poštovej poukážky a získať tak za platbu plnohodnotný daňový 
doklad. Zo súčasných dôvodov sme sa rozhodli predĺžiť možnosť prihlásenia sa na konferenciu a možnosť
zaplatenia poplatkov do 10. 10. 2010. 

Ubezpečujeme tých, ktorí už zaplatili, že doterajšie platby budú presne identifikované podľa výpisu zo
zrušeného účtu. Títo členovia o svoje peniaze v žiadnom prípade neprídu.

Číslo nového účtu SSVPL SLS je 4001 173 809/3100

Ďakujeme vám za trpezlivosť a tešíme sa na stretnutie na výročnej konferencii.

V Bratislave 7. 9. 2010

MUDr. Peter Lipták
riaditeľ sekretariátu



Príhovor MUDr. Zuzany Nedelkovej k súčasnej situácii v SSVPL SLS

Milé kolegyne a kolegovia!

Sledujúc situáciu okolo volieb, nového výboru SSVPL SLS a jesennej konferencie, musím skonštatovať,
že oprávnene už musíte byť znechutení. Dúfala som, že situácia sa nebude pertraktovať v médiách, na
verejnosti, mailingoch či rôznych listoch. Opäť sa potvrdilo, že som naivná.
Dovoľte preto uviesť niekoľko pravdivých (neskreslených) udalostí.

1) Voľby do výboru a revíznej komisie SSVPL SLS sa uskutočnili korešpondenčným spôsobom 15. 5. -
15. 6. 2010. Nezúčastnila sa ich ani tretina zo všetkých členov spoločnosti. Sprevádzalo ich niekoľko
pochybení (napr. očíslované volebné lístky, neetická predvolebná kampaň, atď). Volebná komisia do
dnešného dňa nikomu neodovzdala oficiálne výsledky volieb s oficiálnou podpísanou zápisnicou
o priebehu volieb. Naopak, predseda volebnej komisie MUDr. Varga 11. 8. 2010 deklaroval na pôde
SLS pred Dozornou radou i prezidentom SLS prof. MUDr. Krištúfkom, že volebná komisia považuje
voľby za neukončené. Celú záležitosť volebná komisia postúpila Dozornej rade SLS. 

2) Samozvaný MUDr. Karol Herda (údajne podľa zaužívaných zvykov) zvolal napriek vyššie uvedenému
ustanovujúcu schôdzu výboru. Poskytol jediný termín a oznámil ho 5 dní pred jej konaním. Elektron-
ickou poštou som oznámila MUDr. Herdovi, že koná nelegitímne a v rozpore so Stanovami SLS. MUDr.
Vasiľlová i MUDr. Berešová mu túto skutočnosť oznámili priamo na mieste konania schôdze. Za 30
sek. bola zvolená nová prezidentka MUDr. Vaverková, ktorá mala prichystaný rozsiahly scenár
schôdze. (Vedela, že bude prezidentkou ?) Ako prvé dala hlasovať o zrušení uznesenia o vylúčení MUDr
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Komentár: Kolegyne a kolegovia už musia byť oprávnene znechutení MUDr. Zuzanou Nedelkovou. My
si nemyslíme, že je naivná. Kolegyňa Nedelková získala funkciu prezidentky SSVPL SLS 6. 3. 2010 a jej
mandát prezidentky skončil 7. 6. 2010 spolu s mandátom bývalého výboru, ktorý bol zvolený na štvor-
ročné obdobie a ktorý sa ujal funkcie 7. 6. 2006. Namiesto toho, aby funkciu prezidentky bezproblémovo
a dôstojne odovzdala novozvolenej prezidentke MUDr. Ivete Vaverkovej, tak sa táto naša kolegyňa stále
tvári ako keby ona bola naďalej prezidentkou SSVPL SLS. Kto už jej má vysvetliť, že sa uskutočnili riadne
voľby do výboru SSVPL SLS, a  že aj ona musí rešpektovať rozhodnutie členskej základne? MUDr.
Nedelková odmieta odovzdať  agendu SSVPL SLS novej prezidentke!

s komentárom súčasných predstaviteľov SSVPL SLS

Komentár: Voľby do výboru SSVPL SLS sa uskutočnili úplne štandardne. Boli organizované výborom
pod vedením MUDr. Nedelkovej a slúži jej ku cti, že sa uskutočnili podľa stanov SSVPL SLS. Skutočnou
najväčšou chybou volieb, podľa MUDr. Nedelkovej zrejme je, že výsledky nedopadli tak ako by si MUDr.
Nedelková priala. Predseda volebnej komisie MUDr. Ladislav Varga po vyhodnotení volieb 21. 6. 2010
podpísal zápisnicu a spolu s prílohami všetko riadne odoslal MUDr. Nedelkovej. Podpísaním zápisnice
jeho funkcia v celom procese volieb skončila. Hlavným svedkom správnosti postupu MUDr. Vargu je
MUDr. Nedelková, ktorá 28. 6. 2010 zverejnila výsledky volieb keď spolu so zápisnicou a komentárom
MUDr. Vargu ich odoslala členom výboru. SLS nemá s výsledkami volieb žiadny problém a spolu s pro-
fesorom Krištúfkom akceptujú nový výbor a MUDr. Ivetu Vaverkovú ako novú prezidentku. Je potrebné
zdôrazniť, že SSVPL SLS je samostatný právny subjekt, nezávislý od SLS. MUDr. Nedelková totiž odmieta
akceptovať, že Dozorná rada SLS a stanovy SLS nemajú žiadnu platnosť pre SSVPL SLS. Nechce to
pochopiť ani po tom ako jej to profesor Krištúfek už opakovane zdôraznil. Nie je to v dôsledku naivity,
za ktorú sa ukrýva. Vyzerá to na dobre premyslený postup. Kto má mať úžitok z oslabovania postavenia
SSVPL SLS? 

Z diania v SSVPL SLS



Petra Liptáka zo SSVPL SLS. Tým že bolo hlasovaním uznesenie zrušené, MUDr. Peter Lipták sa stal opäť
členom spoločnosti. V zápisnici z tejto schôdze sa o. i. hovorí, že o sekretárovi novozvoleného sekre-
tariátu sa bude rokovať a hlasovať na najbližšom zasadnutí výboru. A ajhľa, MUDr. Vaverková z ničoho
nič spustila elektronické hlasovanie a navrhla za generálneho riaditeľa sekretariátu SSVPL SLS MUDr.
Petra Liptáka. Dostal všetky kompetencie ktoré mal, keď bol prezidentom spoločnosti a ihneď
začal konať. (Ako to všetci viete a úsudok si urobte sami).

3) MUDr. Vaverková spustila ešte jedno hlasovanie. O tom, kde sa bude konať jesenná konferencia. Vôbec
pritom nerešpektovala, že termín a miesto konania konferencie (15. 10. - 16. 10. 2010 Žilina) bolo
schválené 17. 4. 2010 bývalým výborom SSVPL SLS a ona i výbor boli povinní prevziať na seba závä-
zok a pokračovať v príprave tejto konferencie podľa uznesenia zo 17. 4. 2010. MUDr.Vaverková
10. 8. 2010 o 22,00hod zverejnila, že elektronickým hlasovaním zvíťazila konferencia 4. 11.-6. 11. 2010
v Banskej Bystrici, o 4 hodiny nato zverejnil MUDr. Peter Lipták na www.vpl.sk, že jesenná konferencia
bude v Bojniciach 20. -23. 10. 2010 (teda 4-dňová), o pár dní dátum opravil na 3-dňovú. Úplne svojvoľne,
bez akéhokoľvek hlasovania výboru. Vraj dá hlasovať dodatočne?! (Úsudok si prosím urobte sami.)
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Komentár: Je potrebné sa ohradiť. Aký samozvaný MUDr. Karol Herda? Akú terminológiu tu používa
MUDr. Nedelková? MUDr. Karol Herda je zakladajúci člen spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1979, dl-
horočný člen jej výboru, bývalý prezident v rokoch 1998 - 2006 najstarší člen terajšieho výboru. Iba
v posledných 4-rokoch zorganizoval v Bojniciach 6 výborných konferencií SSVPL SLS,  patril k najpra-
covitejším členom výboru. Je náhoda, že aj v terajších voľbách získal od členov najviac hlasov? MUDr.
Zuzana Nedelková vyčkávala a nezvolávala po uskutočnených voľbách ustanovujúcu schôdzu nového
výboru. Dokonca zvolala schôdzu bývalého výboru. Aby MUDr. Herda zabránil pripravovanej manip-
ulácii s výsledkami volieb bývalému výboru, zvolal ustanovujúcu schôdzu a jeho pozvanie akceptovala
väčšina členov zvolených do nového výboru. MUDr. Herda pritom postupoval v súlade so stanovami
SSVPL SLS. Všetky kroky, ktoré sa uskutočnili na tejto ustanovujúcej schôdzi boli schválené hlasovaním.
V čom vidí MUDr. Nedelková problém? Aj ona a aj MUDr. Marko boli zvolení za riadnych členov nového
výboru a nikto im nebráni aby sa zaradili do nového výboru a začali pracovať. Kompetencie MUDr. Lip-
táka vyplývajú zo stanov. Je riaditeľom sekretariátu, ktorý je pomocným orgánom SSVPL SLS a jeho úlo-
hou je pracovať podľa pokynov prezidenta (MUDr. Vaverkovej), viceprezidenta (MUDr. Makaru)
a vedeckého sekretára (MUDr. Pekaroviča). Kompetenciu konať za SSVPL SLS má iba jej prezident. Je to
veľmi jednoducho a presne popísané v stanovách SSVPL SLS. MUDr. Nedelková naozaj nepozná stanovy
SSVPL SLS? Prečo potrebuje šíriť tieto dezinformácie?

Komentár: MUDr. Vaverková je prezident SSVPL SLS. Je na nej aby organizovala činnosť výboru
a spoločnosti napĺňajúc úlohy a ciele dané stanovami. Nový výbor 5. 7. 2010 zaviazal MUDr. Nedelkovú
a MUDr. Marka aby sa zdržali akéhokoľvek konania v mene SSVPL SLS a vyzval ich aby informovali
v akom štádiu sú prípravy konferencie v Žiline. MUDr. Marko a MUDr. Nedelková odmietli podať tieto
informácie. Preto MUDr. Vaverková kontaktovala hotel Holiday Inn v  Žiline a  informovala sa na
stav  príprav konferencie. Bola písomne informovaná manažérom hotela, že SSVPL SLS doteraz neob-
jednala v tomto hoteli žiadne priestory a neprebiehajú doteraz žiadne prípravy na konferenciu. Hotel
jej preposlal aj ponuku spracovanú podľa požiadaviek MUDr. Nedelkovej, ktorú jej poslali, ale na ktorú
nereagovala. MUDr. Nedelková zadala požiadavku na konferenciu v Žiline pre 150-300 účastníkov. Ceny
ponúkané hotelom boli o cca 100% vyššie ako bola ponuka z hotela Dixon v Banskej Bystrici pre 500
účastníkov. Výbor preto hlasovaním rozhodol o organizovaní konferencie v B. Bystrici a definitívne hlaso-
vaním zrušil poverenie MUDr. Nedelkovej a MUDr. Marka na organizovanie konferencie v Žiline. Výročná
konferencia z technických a finančných dôvodov, aj vzhľadom k súčasným aktivitám niektorých členov
bývalého výboru, bola nakoniec presunutá do Bojníc. Možnosť návratu do Bojníc, v tomto pre našu
spoločnosť zložitom období, chápeme ako pozitívny signál. Bojnice boli svedkom nášho rozvoja v
posledných rokoch a máme tu veľmi dobré zázemie. Výbor v súčasnosti má plné ruky práce s prípravou
konferencie a bude na vás, na členoch SSVPL SLS aby ste v Bojniciach ohodnotili už čoskoro naše úsilie. 

Z diania v SSVPL SLS



4) 31. 7. 2010 zasadal výbor SSVPL SLS v pôvodnom zložení a na podklade rozboru danej situácie
právnikom hlasovaním rozhodol, že musí pokračovať vo svojej práci v pôvodnom zložení, až do
ukončenia celej záležitosti Dozornou radou SLS alebo nezávislým súdom. Teda nie na základe zauží-
vaných zvykov, ale v súlade s platnou  legislatívou.

5) Nepríjemnú situáciu sa nám snažil pomôcť riešiť aj sám prof. MUDr. Krištúfek prezident SLS a členovia
Dozornej rady SLS na pôde SLS 11. 8. 2010 za prítomnosti MUDr. Herdu, MUDr. Liptáka , MUDr. Jurgovej,
MUDr. Marka, MUDr. Lipčáka, MUDr. Nedelkovej, MUDr. Vasiľovej. Vystupovanie MUDr. Petra Liptáka
zašlo ako vždy a všade až tak ďaleko (napr. prof. MUDr Krištúfkovi oznámil , že ho bude žalovať),
že bol opakovane vyzvaný aby sa nezapájal do prebiehajúcich rozhovorov, členom Dozornej rady bol
nazvaný niečím, čo nie je vhodné citovať a prof. MUDr. Krištúfek ho vyzval k opätovnému vykaniu. 
Atmosféru je zbytočné popisovať. Úsudok si prosím urobte sami.

6) Napriek tomu, že plán zahraničných ciest a rozpočet na zahraničné cesty bol schválený Výborom SSVPL
SLS 23. 1. 2010 a na Európske fórum primárnej spolupráce do talianskej Pizze 30. 8. - 31. 8. 2010 boli
delegovaní MUDr. Vaverková a MUDr. Peter Lipták, na túto zahraničnú cestu vycestovali v termíne 
28. 8. – 2. 9. 2010 štyria členovia výboru, podľa potvrdenia agentúry, ktorá im zabezpečovala ubyto-
vanie v  hodnote 122€/noc/2posteľ. izba, a  letenky 146 €/osobu. Výbor neschvaľoval žiadnym 
doplnkovým hlasovaním zmenu delegátov, napriek tomu v agentúre potvrdili, že faktúru vystavujú
na spoločnosť SSVPL SLS. Úsudok si prosím urobte sami.
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Komentár: Funkčné obdobie bývalého výboru skončilo 7. 6. 2010. Iste je možné, aby sa z nostalgie
naďalej schádzali aj členovia bývalého výboru. Avšak je absolútne jasné, že uznesenia členov bývalého
výboru nemôžu mať žiadny právny význam. Ako už bolo povedané Dozorná rada SLS neplní voči nášmu
združeniu žiadnu funkciu. Inak je to s úlohou nezávislého súdu, ku ktorému sa môžu obrátiť nespokojní
členovia a podať námietky, napríklad ak nie sú spokojní s výsledkami volieb výboru. Problémom MUDr.
Nedelkovej a jej skupiny je, že sa nikto z nich neobrátil s námietkami na nezávislý súd. Nezávislý súd
bez podania námietok stranou, ktorá sa cíti byť dotknutá určite nebude o ničom rozhodovať a ani nič
ukončovať sám od seba. Alebo možno MUDr. Nedelková nevedela nájsť dôvody, pre ktoré by sa mali
obrátiť na nezávislý súd. 

Komentár: Nad tvrdeniami pani doktorky Nedelkovej by sa možno čudoval aj sám pán profesor
Krištúfek. Na stretnutí 11. 8. 2010 na SLS odzneli iné rozhodujúce informácie:
„V úvode prečítal prof. Krištúfek podrobne vyargumentované právne stanovisko, v  ktorom bolo
vysvetlené, že voľby výboru SSVPL SLS s výsledkami tak ako ich prezentoval predseda volebnej komisie
MUDr. Ladislav Varga v zápisnici z volieb sa uskutočnili v súlade so Stanovami SSVPL SLS a príslušnými
zákonmi. Podľa tohto právneho stanoviska, regionálny princíp, ktorý bol uplatnený pri vyhodnotení
výsledkov volieb je  v súlade so stanovami SSVPL SLS nakoľko stanoviť podrobnejšie pravidlá volieb je
v kompetencii výboru SSVPL SLS. Taktiež zvolanie novozvoleného výboru a voľba nového prezidenta,
viceprezidenta a vedeckého sekretára sa uskutočnili v súlade so stanovami.
V priebehu ďalšieho rokovania MUDr. Jurgová, MUDr. Lipčák, MUDr. Marko, MUDr. Nedelková, MUDr.
Vasilová predniesli množstvo svojich subjektívnych  pripomienok. Nepredložili  však žiadne iné právne
stanovisko, ktoré by spochybňovalo právne stanovisko, ktoré prečítal v úvode prof. Krištúfek.   Na stret-
nutí bola prítomná aj právnička SLS JUDr. Mistríková, ktorá už pred tým poskytla písomné stanovisko,
kde vysvetlila prečo považuje uplatnenie regionálneho princípu vo voľbách SSVPL SLS za postup
v súlade so stanovami SSVPL SLS a na tomto svojom právnom názore nič nezmenila ani na tomto stret-
nutí.“ – citované z článku uverejneného v zdravotníckych novinách k tejto problematike.

Komentár: Náklady spojené s touto súkromnou zahraničnou cestou si hradili zúčastnení zo súkromných
prostriedkov, keďže bývalý výbor SSVPL SLS vedený MUDr. Nedelkovou na zahraničné cesty 
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Napriek všetkým pokusom MUDr. Petra Liptáka o zdiskreditovanie MUDr. Nedelkovej a MUDr. Marka
rozširovaním rôznych lživých a zavádzajúcich informácií Vás uisťujem, že 31. jesenná konferencia SSVPL
SLS v Žiline sa 15. 10. - 16. 10. 2010 uskutoční, nakoľko je zaregistrovaná na SLS a je v oficiálnom
kalendári podujatí SLS na rok 2010. Účasť lekárov na kongrese je hodnotená kreditmi CME. Nejedná
sa teda o žiadnu ich súkromnú akciu, ale o konferenciu, na ktorej organizovaní sa podieľa celý výbor
SSVPLSLS. Konferencia je na 95% pripravená a  všetky informácie o  nej a  prihlášky sú zverejnené na
www.svld.sk.
Verím, že ste usúdili, že robíme správnu vec v prospech spokojnosti členov SSVPL SLS.
V mene celého organizačného výboru Vás na konferenciu v Žiline srdečne pozývam,
a teším sa na spoločné stretnutie.

V Piešťanoch, 5. 9. 2010

MUDr. Zuzana Nedelková
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Komentár: MUDr. Zuzanu Nedelkovú a MUDr. Petra Marka nikto nediskredituje ale vyzerá to tak, že sa
diskreditujú svojimi neúnavnými krokmi proti záujmom SSVPL SLS sami. Konferenciu v Žiline pripravuje
iba časť bývalého výboru, ktorému sa skončil mandát 7.6.2010 a MUDr. Nedelková a MUDr. Marko ne-
majú žiadne platné poverenie organizovať konferenciu SSVPL SLS. Súčasný Výbor SSVPL SLS pripravuje
výročnú konferenciu spoločnosti 21.-23.10. 2010 v Bojniciach. Nemáme námietky proti tomu aby MUDr.
Nedelková a MUDr. Marko organizovali svoju súkromnú vzdelávaciu akciu v Žiline, dôrazne sa ale
ohradzujeme proti tomu, aby na to zneužívali meno SSVPL SLS, dezinformovali našu členskú základňu
a odbornú verejnosť doma aj v zahraničí. Dezinformovaný bol aj profesor Krištúfek. Ako všetci vidíte
prof. Krištúfek už neposkytuje záštitu súkromnej konferencii MUDr. Nedelkovej a MUDr. Marka a zrušil
aj svoje prednášky na tomto podujatí. Tentoraz skúša MUDr. Marko záštitu nad konferenciou u euro-
poslanca Mikolášika. Pod záštitou koho to celé bude pokračovať ak sa aj pán poslanec dozvie pravdu? 
Sme svedkami toho ako títo dvaja kolegovia stupňujú svoje aktivity a každý deň sa usilujú
prinášať nové dezinformácie. Nenechajte sa oklamať ďalšími „odhaleniami“! 

Reprezentácia SSVPL SLS používa logo spoločnosti, ktoré symbolizuje jednotu a z toho plynúcu silu
vzdelaných všeobecných lekárov na Slovensku. Toto sú naše hlavné ciele. Autor loga MUDr. Peter Lipták
je naďalej jedným z nás. Avšak toto logo nemôže používať skupina, ktorá sa spreneveruje poslaniu
SSVPL SLS zjednocovať všeobecných lekárov aby sme dosiahli primerané postavenie v spoločnosti. Táto
skupina nás už niekoľko mesiacov traumatizuje, usiluje sa vás oklamať a znechutiť v našom pracovnom
úsilí a podniká kroky, ktoré rozbíjajú naše aktivity. Táto skupina, ktorá sleduje svoje súkromné ciele logo
SSVPL SLS na svoje aktivity nesmie používať. Všetky oficiálne aktivity SSVPL SLS sa aj naďalej konajú
pod známym logom a podľa toho ich aj spoznáte.

Manipulácia s účtami: MUDr. Nedelková od 6.3. do 7.6.2010, teda v období, keď bola prezidentkou
SSVPL SLS mala dosť času na to, aby skúmala bankové účty SSVPL SLS. Dala si dokonca súkromne urobiť
audit účtovníctva SSVPL SLS. V tomto období, keď mala právo disponovať s účtom spoločnosti nezistila

nezabezpečil žiadne zdroje, nezaplatil ani členské príspevky do zahraničných organizácií a pripravoval
dokonca zrušenie členstva našej spoločnosti v organizácii WONCA. Novozvolený výbor v súčasnosti
sústreďuje všetky zdroje na pokrytie nákladov XXXI. Výročnej konferencie v Bojniciach. Zo súkromných
zdrojov si hradí prezidentka MUDr. Iveta Vaverková a členka výboru MUDr. Jana Bendová aj ďalšiu
zahraničnú cestu, 5. - 10. 10. 2010 sa zúčastnia na 16. Konferencii WONCA EUROPE v Malage kde podľa
rozhodnutia výboru budú oficiálne reprezentovať SSVPL SLS na rokovaniach orgánov WONCA EUROPE.
MUDr. Nedelková nepoužíva pravdivé informácie. 
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Spracovali 10. 9. 2010:
MUDr. Iveta Vaverková, MPH,
prezident SSVPL SLS

MUDr. Karol Herda, 
člen výboru SSVPL SLS a prezident SSP/RL SLS 1998-2006

MUDr. Peter Makara, MPH, 
viceprezident SSVPL SLS

MUDr. Peter Pekarovič, 
vedecký sekretár SSVPL SLS

MUDr. Peter Lipták, 
riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS a prezident SSVPL SLS 2006-2010
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nič, čo by jej stálo za podanie trestného oznámenia. To, že MUDr. Zuzana Nedelková oklamala banku 
a bez právneho dôvodu manipulovala s účtom spoločnosti 27.8.2010, teda niekoľko mesiacov po tom
ako prestala byť prezidentkou SSVPL SLS a spôsobila tým našej spoločnosti škodu jej rozhodne ku cti
neslúži. Iba vďaka predvídavosti viceprezidenta Makaru a vedeckého sekretára Pekaroviča sa nám po-
darilo pred MUDr. Nedelkovou uchrániť vaše členské príspevky.

Sme presvedčení, že súčasné ťažkosti prekonáme a  už po XXXI. konferencii v  Bojniciach si
budeme môcť povedať, že nepríjemná situácia, ktorú spôsobujú samozvaní konfliktní jednotlivci
sa stane minulosťou. Ide nám o to, aby sme sa zjednotili a sústredili sa na riešenie skutočných
problémov nášho odboru, na riešenie skutočných problémov slovenských všeobecných lekárov.

Z diania v SSVPL SLS

www.vpl.sk 



Včasný screening a diagnostika ICHDK

jednoduché zistenie indexu členok–rameno  (ABI index)

súčasné  meranie TK na všetkých štyroch končatinách 

oscilometrická metóda merania

zobrazenie oscilačných pulzov

spustenie vyšetrenia priamo z obsluhovaného PC

prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt

grafi cké porovnanie viacerých meraní

konfi gurovateľná záverečná správa

komunikácia s programami pre vedenie ambulancie

0124

konfi gurovateľná záverečná správa

komunikácia s programami pre vedenie ambulancie

Prístroj BOSO ABI 100 prináša úplne novú metódu merania indexu členok-
rameno (ABI – Ankle Brachial Index).

Periférne arteriálne ochorenie (PAOD, ICHDK) vedie často ku kardiovas-
kulárnej príhode s dramatickým priebehom. Hlavne u rizikových skupín 
( fajčiari, diabetici a starší ľudia) je toto ochorenie veľmi často neskoro 
diagnostikované. Prístroj BOSO ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne 
a spoľahlivo, čo je klinicky overené.

Jednoduchá a rýchla obsluha umožňuje široké použitie tejto vyšetrovacej 
metódy. Tým je možné včasné rozpoznanie, predovšetkým, keď sa u pa-
cienta ešte nevyskytujú žiadne potiaže. Prístroj BOSO ABI 100 tak otvára 
dvere k riešeniu ochorení  vo včasnom štádiu. 

Po meraní sú hodnoty prenesené prostredníctvom USB káblu do PC, kde 
SW automaticky vypočíta ABI index.  Program ABI obsahuje databázu 
s dátami pacientov, grafi cké zobrazenie nameraných hodnôt a GDT roz-
hranie k prenosu výsledkov merania do ambulantného programu.

www.boso-abi.sk

KLINICKY 

OVERENÉ

2.260,- €
1.990,- €

ceny bez DPH

AKČNÁ PONUKA !

Prístroj odporúča Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, www.vpl.sk 

všeobecným lekárom, ktorí sa zapoja do projektu SSVPL SLS:

 „Všeobecný lekár - diagnostika a liečba pacientov s cievnym ochorením“

SO
CI

ET
AS

SLOVACA

MEDICINAE GENERALIS

PRACTICAE FAMILIARE
V P

Ukončenie akčnej ponuky bude oznámené na www.boso-abi.sk
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V P Všeobecnýpraktik

DNIZDRAVÉHO 
SRDCA2010 
v ambulanciách 
všeobecných lekárov
24. 9. – 1. 10. 2010


