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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. Beáta Blahová, všeobecný lekár pre dospelých 

2. Profesionálny životopis 

Vzdelanie: Kurzy akupunktúry na katedre akupunktúry od r. 2013 na SZU  

V roku 2011 som absolvovala mesačnú stáž na katedre všeobecného lekárstva a verejného 

zdravotníctva na lekárskej fakulte Viedenskej univerzity 

V roku 2008  atestácia zo všeobecného lekárstva (Európska atestácia) – Slovenská zdravotnícka 

univerzita 

V roku 2006 postupová skúška – spoločný internistický kmeň – SZU 

V r. 2003 atestácia zo všeobecného lekárstva 1. stupeň -  

Zamestnanie: 

Od r. 2006 pracujem ako všeobecný lekár v ambulancii pre dospelých v Krompachoch                  

Od r. 2004 -2006 som pracovala ako sekundárny lekár na oddelení hematológie v nemocnici J. A. 

Reimana v Prešove, Od. r. 2000 som pracovala v nemocnici J. A. Reimana v Prešove ako sekundárny 

lekár na viacerých oddeleniach 

3. Doterajšie aktivity v SSVPL 

V roku 2013 som sa podieľala na organizácii WONCA konferencie v Prahe ako 

 členka organizačného výboru. 

Aktívne reprezentujem  SSVPL na výročných konferenciách na Slovensku  a na medzinárodých 

konferenciách Wonca v Prahe, kde som spolupracovala s prof. MUDr. Manfredom Maierom z 

Viedenskej univerzity (workshop), a Wonca Lisabon (poster). 

Aktívne prispievam do časopisu Via Practica. 

Som členkou Asociácie európskych vidieckych praktikov EURIPA. 

4. Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť 

Zlepšenie ohodnotenia všeobecných lekárov. 

Zvýšenie povedomia všeobecných lekárov a zlepšenie kreditu a pozitívneho 

 obrazu všeobecných lekárov  medzi pacientmi, ale aj v kruhoch špecialistov. 

Zlepšenie možností vzdelávania sa všeobecných lekárov.  

Možnosť absolvovania výmenných pobytov a stáží v zahraničí, výmena lekárskych skúseností. 

Zlepšenie spolupráce medzi všeobecnými lekármi a špecialistami. 

5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 

1.5.2014, Beata Blahová 
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