
Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby som Vás v mene celého výboru pozvala na XXXIII. Konsolidačnú výročnú
konferenciu Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov SLS do Vysokých Tatier.
Snahou celého organizačného a programového tímu bolo pripraviť opäť konferenciu, ktorá
prinesie podnetné, užitočné a aktuálne informácie. Je cťou pre našu odbornú spoločnosť, že
pozvanie prijali mnohý renomovaní odborníci – lekári zo Slovenska a zahraničia. Taktiež po-
kračujúca spolupráca a podpora, a nielen počas konferencie, s organizáciami majúcimi dô-
ležité postavenie na poli zdravotníctva vo svete – WONCA,EFPC, WHO – je uznaním našej
práce. Veríme, že spoločné úsilie so SKSaPA pri vzdelávaní je prínosom pre zlepšenie práce
tímu „lekár – sestra“ v našich ambulanciách.

Každý z nás vie, že situácia v zdravotníctve nie je „ružová“ už niekoľko rokov, pomaly desaťročí a súčasný stav v pri-
márnej zdravotnej starostlivosti je potrebné nevyhnutne začať riešiť. Všetky doterajšie úspechy sú výsledkom maličkých
krôčikov pri maximálnom úsilí. Je potrebné, aby sme si svoje oprávnené požiadavky obhájili a dosiahli. Sme odbornosť
s najväčším počtom lekárov, sme najsilnejšia skupina. V zjednotení máme silu na presadenie požiadaviek na poskyto-
vanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a kvalitných pracovných podmienok pre nás. Je po-
trebné začať sa zaujímať a aktívne sa zapájať . Všetci máme jeden spoločný cieľ. Na konferencii sme vytvorili dostatočný
priestor na aktuálne informácie a diskusiu k tejto téme, nielen v prednáškach, ale aj v programe členskej schôdze. Ide
nám o konsolidáciu všeobecných lekárov na Slovensku.

Milí kolegovia, rada by som Vás na záver , v mene svojom a v mene kolegov z výboru , ešte raz srdečne pozvala na
najväčšie podujatie všeobecných lekárov a zdravotných sestier pracujúcich v ambulanciách všeobecných lekárov na
Slovensku. 

Teším sa na stretnutie vo Vysokých Tatrách.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezidentka SSVPL SLS

Príhovor prezidentky
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Vážené kolegyne, kolegovia

V roku 2011 som s potešením navštívil Vysoké Tatry a zúčastnil sa na výročnej
konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS.
Je mi veľmi ľúto, že tento rok mi pracovné povinnosti nedovolili prísť opäť
do tejto nádhernej časti sveta. Veľmi dobre viem, že v rámci európskej rodiny
sú mnohé krajiny, kde sa vytrvalo bojuje o uznanie a za získanie zdrojov po-
trebných na poskytovanie vysokého štandardu primárnej starostlivosti pa-
cientom. Slovensko je taká krajina. Minulý rok som bol svedkom Vašej
vynikajúcej práce a viem, že vynakladáte maximálne úsilie. Želám každému
z Vás všetko najlepšie. Mal som príležitosť hovoriť s Vašimi zástupcami na eu-
rópskej konferencii vo Viedni a verím, že sa opäť stretneme budúci rok
v Prahe.

So srdečným pozdravom
Tony Mathie

Prezident WONCA Európa


