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Tlačová správa SSVPL k XXXVI.Výročnej konferencii 

„Prínos všeobecného praktického lekárstva“ 
Slovenskí všeobecní praktickí lekári sa zídu v dňoch 15. až 17. októbra 2015 v 
Starom Smokovci na svojom tradične najväčšom odbornom podujatí. Bude to už 
XXXVI.Výročná konferencia SSVPL s názvom: „ Prínos všeobecného 
praktického lekárstva“. Nad podujatím organizovaným  Slovenskou 
spoločnosťou všeobecných praktických lekárov prevzali záštitu prvý, dnes už 
legendárny, prezident spoločnosti z rokov 1979- 1998 František Klimo, ktorý sa 
jej aj osobne zúčastní a minister zdravotníctva SR MUDr. Viliam Čislák. 
Paralelne sa uskutoční aj vzdelávanie sestier všeobecných praktických lekárov 
organizované v spolupráci s SKSaPA.  
 
Konferenciu odborne zastrešuje svetová organizácia všeobecných praktikov 
WONCA (Prezident prof. Michael Kidd, konzultant WHO pre primárnu 
zdravotnú starostlivosť a dekan Univerzity verejného zdravotníctva v Adelaide z 
Austrálie) a Európske fórum primárnej starostlivosti (Prezident prof. Jan de 
Maeseneer, predseda panelu expertov EÚ pre primárnu zdravotnú starostlivosť, 
prodekan Univerzity medicínskych vied v Gente). 
 
Na konferencii bude prednášať aj predseda Českej lekárskej spoločnosti JEP 
prof. Štepán Svačina, ktorý je priekopníkom diabetologickej starostlivosti 
v ambulanciách všeobecných lekárov v ČR, dekan zdravotníckej univerzity 
v Scrantone (Pensylvánia USA) prof. Dan West, prezident Britskej kráľovskej 
spoločnosti všeobecných praktických lekárov, ktorá združuje viac ako 50 000 
členov prof. Mike Pringle. Zo známych domácich profesorov budú prednášať 
kardiológiu prof. Ján Murín, zdravotnú problematiku starostlivosti o utečencov 
prof. Vladimír Krčméry, spánkovú medicínu prof. Viliam Donič z LF PJŠ 
Košice a ďalší. Odznie pestré spektrum rôznych tém, ktoré potrebuje mať dobrý 
všeobecný praktik dobre zvládnuté. 
 
Budeme sa venovať aj postaveniu všeobecných praktikov v spoločnosti, prínosu 
všeobecného praktického lekárstva pre zdravie celej populácie a efektivitu 
zdravotného systému. V bloku s tematikou všeobecný lekár arbiter pacienta, čo 
je dôležitá funkcia všeobecného praktika v zdravotnom systéme, budeme riešiť 
dnešnú situáciu v právach pacientov na dostupnosť kvalitných zdravotných 
služieb na Slovensku. Tieto dôležité otázky poskytovania zdravotnej 
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starostlivosti budeme diskutovať v spoločnom bloku so zástupcami pacientov aj 
zdravotných poisťovní. 
 
Tento rok sme zahájili spoluprácu všeobecných praktikov so zdravotnou službou 
Slovenskej armády. Problematiku vojnovej medicíny, ošetrovanie vojnových 
poranení nám prídu predniesť príslušníci úradu hlavného lekára Slovenskej 
armády. Budeme sa venovať podrobne aj v súčasnosti sa rozmáhajúcej korupcii 
v zdravotníctve v bloku všeobecného lekára Petra Liptáka a Zuzany Dančíkovej 
z Transparency International Slovensko (TIS). 
 
Vážení novinári, ďakujeme Vám za spoluprácu, informačnú podporu lekárov aj 
pacientov. Sprostredkovávaním informácií zo zdravotníckeho prostredia 
vytvárate medzi nami most a nemalou mierou sa podieľate na budovaní 
efektívneho zdravotného systému. Prispievate tak k normálnemu fungovaniu 
zdravotníctva, ktoré vychádza z potrieb ľudí. 
 
Internetová stránka konferencie je na  
http://www.vpl.sk/sk/xxxvi-vyrocna-konferencia-ssvpl/ 
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