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KANDIDÁT do volieb výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 
lekárstva SLS. Uskutočnia sa korešpondenčným spôsobom 16.mája – 9.júna 2014 
 
1. Meno, priezvisko, tituly, funkcie: MUDr. Jana Bendová, členka výboru SSVPL.  
 
2. Profesionálny životopis 
 
VZDELANIE 
 

od 02/2010   Doktorandské štúdium - externé štúdium v odbore vnútorné choroby,  
                     manažment chron. respiračných ochorení na ambulancii všeobecného lekára, 
                     Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity  
                     

v roku 2006  Atestácia zo všeobecného lekárstva, Slovenská zdravotnícka univerzita 
 

v roku 2001  Atestácia z vnútorného lekárstva 1.stupňa, Slovenská zdravotnícka univerzita 
 

1991-1997 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, všeobecné lekárstvo  
 
ZAMESTNANIE 
 
Od r. 2006   Všeobecný lekár pre dospelých vo vidieckej ambulancii vo Veľkom Bieli.  
 

Od r. 2012   Posudkový lekár  
                    2012-2013 Ústrede práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave,  
                    od januára 2014 na čiastočný úväzok ÚPSVaR v Pezinku. 
                     

2003-2006 IMFORM s.r.o. Bratislava. Pracovala som ako monitor klinických skúšaní liekov a 2 roky 
som viedla oddelenie Bezpečnosti liekov a medicínskeho poradenstva    

 

1998-2002   Národný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení, Bratislava 
 

1997-1998   Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení, Nitra 
 
3. Doterajšie aktivity v SSVPL 
Od roku 2010 spoluorganizujem výročné konferencie SSVPL, prednášam na regionálnych 
seminároch, aj celoslovenských kongresoch. Publikujem odborné články, v roku 2011 som publikovala 
Odporučené postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti. 
Vo výbore mám na starosti medzinárodnú spoluprácu, špecifiká práce všeobecných lekárov na 
vidieku a kontakt s lekármi v príprave na atestáciu ako aj mladými všeobecnými praktikmi.   
Od roku 2012 prednášam medikom aj lekárom v predatestačnej príprave na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite. Od roku 2013 prednášam všeobecné lekárstvo aj na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
a spolupodieľam sa na príprave osnov výučby všeobecného lekárstva.  
V rokoch 2009-2014 som reprezentovala Slovensko v medzinárodnej organizácii WONCA, 
v súčasnosti aktívne pracujem v Asociácii učiteľov všeobecného lekárstva EURACT.  
 

4. Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť 

- naštartovanie Rezidentského programu,  
- zlepšenie postavenia všeobecných lekárov,   
- zvyšovanie odbornej úrovne kvalitným vzdelávaním,  
- tvorbu doporučených postupov pre všeobecných lekárov,  
- zohľadnenie špecifikácií práce vo vidieckych ambulanciách, 
- a medzinárodnú spoluprácu. 
 
5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
24.4.2014, Jana Bendová 
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