
3. Politická 
podpora? 



1.Teraz viac než kedykoľvek predtým 
 (Svetová správa WHO o zdraví 2008) 
2. Kľúč k zlepšeniu zdravotníckeho 

systému (Rezolúcia WHA WHO 2009) 

4. Generálna riaditeľka WHO Margaret 
Chan na konferencii WONCA Praha 2013   

3. Politická deklarácia OSN o 
neprenosných ochoreniach z 20.9.2011 

...X. WORKFORCE 2030 základný 
dokument pre rozvoj ľudských zdrojov v 

PZS do roku 2030 



Primárna zdravotná 
starostlivosť 

 

Záujmy  – dvoch rozdielnych skupín: 
WHO–WONCA–EFPC–VPL a MMF–SB–MOS  
Rovnováha dvoch faktorov: 
Potreby ľudí versus  Zisk z ich chorôb 

Spracované podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008 

Nemocničná a 
špecializovaná 
starostlivosť       

Starostlivosť o 
chronických pacientov                     
                                    
         

Súčasná rovnováha  



Spracované podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 
2008 

PZS 
Podpora zdravia, životospráva, jedlo 

a cvičenie, prevencia, včasná 
diagnostika a liečba ... (prístupnosť, 

dostupnosť, akceptovateľnosť, 
spravodlivosť a kvalita) 

 

Existujú 
Sily zdravia 
Hlavný motivačný faktor  
Potreby ľudí 

Nová rovnováha 
založená na 
potrebách ľudí 
(WHO-WONCA-EFPC-VPL...) 

NŠS 
Nemocničná a 
špecializovaná 
starostlivosť 
(IM, NCMP, amputácia, 
zlyhanie obličiek, 
oslepnutie, zápal pľúc,  
dekompenzácia chronických 
pacientov, rakovina ...) 
                             
                                    
         

SCHP 
Starostlivosť o 
chronických pacientov 
(Kvalita života... 
                             
                                    
         

zvyšujú úroveň PZS a SCHP, zmenšujú trh s chorobami 

(Svetová zdravotnícka organizácia, 
WONCA, Európske fórum primárnej 
starostlivosti, všeobecní praktickí lekári...) 



Spracované podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 
2008 

Existujú 
Sily trhu s chorobami 
Hlavný motivačný faktor 
Zisk z chorôb ľudí 

Nová rovnováha 
založená na  
zisku z chorôb ľudí 
(MMF-SB-MOS) 

znižujú úroveň PZS a SCHP, zväčšujú trh s chorobami 

PZS 
Podpora zdravia, životospráva, jedlo 

a cvičenie, prevencia, včasná 
diagnostika a liečba ... (prístupnosť, 

dostupnosť, akceptovateľnosť, 
spravodlivosť a kvalita) 

 

NŠS 
Nemocničná a 
špecializovaná 
starostlivosť 
(IM, NCMP, amputácia, 
zlyhanie obličiek, 
oslepnutie, zápal pľúc,  
dekompenzácia chronických 
pacientov, rakovina ...) 
                             
                                    
         

SCHP 
Starostlivosť o 
chronických pacientov 
(Kvalita života... 
                             
                                    
         

(Medzinárodný menový fond, Svetová 
banka, Miestne obchodné spoločnosti) 



Primárna zdravotná 
starostlivosť 

 

Záujmy  – dvoch rozdielnych skupín: 
WHO–WONCA–EFPC–VPL a MMF–SB–MOS  
Neustále úsilie o novú rovnováhu: 
Potreby ľudí versus  Zisk z ich chorôb 

Nová rovnováha 
založená na 
potrebách ľudí  

Spracované podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008 

Nová rovnováha 
založená na zisku 
z ich chorôb 
 

Nemocničná a 
špecializovaná 
starostlivosť       

Starostlivosť o 
chronických pacientov                     
                                    
         

- rovnováha medzi potrebami ľudí a ziskom z ich chorôb 
- rovnováha medzi PZS + starostlivosťou o chronických pacientov  
a nemocničnou + špecializovanou starostlivosťou 
-rovnováha medzi zdravotnou starostlivosťou a trhom s chorobami 



Primárna zdravotná 
starostlivosť 

 

Záujmy  – dvoch rozdielnych skupín: 
WHO–WONCA–EFPC–VPL a MMF–SB–MOS  
Neustále úsilie o novú rovnováhu: 
Potreby ľudí versus  Zisk z ich chorôb 

Nová rovnováha 
založená na 
potrebách ľudí  

Spracované podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008 

Nová rovnováha 
založená na zisku 
z ich chorôb 
 

Nemocničná a 
špecializovaná 
starostlivosť       

Starostlivosť o 
chronických pacientov                     
                                    
         

- rovnováha medzi potrebami ľudí a ziskom z ich chorôb 
- rovnováha medzi PZS + starostlivosťou o chronických pacientov  
a nemocničnou + špecializovanou starostlivosťou 
-rovnováha medzi zdravotnou starostlivosťou a trhom s chorobami 

Miera zlyhania systému 



 

ZDRAVOTNÝ SYSTÉM ZALOŽIŤ NA POTREBÁCH ĽUDÍ 



Umenie 
„ničnerobenia“ 



Umenie „ničnerobenia“ 
• Pozorne počúvať, všímať si 
• Premýšľať 
• Čakať 
• Byť svedkom, byť prítomný 
• Predchádzať ublíženiu 
Každý bod je sám osebe umenie – vyžaduje si 
úsudok, múdrosť a dokonca zmysel pre krásu                                        
                                                                                                                                                       (Iona HEATH) 

 

Ľudská stránka medicíny 

Najsofistikovanejší nástroj medicíny ? 

„Ľudská bytosť“ 









Prínos VPL... 

Všeobecní lekári... 

Najsofistikovanejší nástroj medicíny ? 

„Ľudská bytosť“ 
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