
 

Výročná konferencia RCGP – Britská kráľovská spoločnosť všeobecných lekárov.  

 

           V čase od 5. do 8. novembra 2009 sa v Glasgowe uskutočnila výročná konferencia 

Britskej kráľovskej spoločnosti všeobecného lekárstva. Na pozvanie jej prezidenta profesora 

Davida Haslama  sa jej zúčastnila aj deväťčlenná skupina všeobecných lekárov zo SSVPL. 

  
Na fotografii zľava: Peter Makara, Dana Buzgová, Jana Bendová, Iveta Vaverková, Romana 

Compagnon, Peter Lipták, Lucia Kukučková, Peter Pekarovič, Tomáš Hybský. 

 

           Vzhľadom na dôležitú úlohu primárnej starostlivosti vo Veľkej Británii vystúpili na 

úvodnom plenárnom zasadnutí aj predstavitelia škótskej a britskej vlády,  Shona Robinson 

škótska ministerka  verejného zdravotníctva a športu a Mike O´Brien  minister zdravotníctva 

Veľkej Británie. 

 

            Ako prvý vystúpil prezident spoločnosti všeobecných lekárov Prof. David Haslam, 

ktorý vzhľadom na očakávaný demografický vývoj spoločnosti zdôraznil potrebu silnej 

primárnej starostlivosti so zameraním  na  prevenciu, včasnú diagnostiku  ako aj komplexnú 

starostlivosť o chronicky chorých. Minister Mike O´Brien potvrdil  centrálnu úlohu primárnej 

starostlivosti v systéme britskej zdravotnej starostlivosti. Primárna starostlivosť má 

charakter verejnej služby a preto je podporovaná  vládou, pričom zvýšenie  jej kvality 

znamená  zlepšenie zdravotného  stavu populácie a zníženie výdavkov na zdravotníctvo. 
Túto myšlienku  podporil aj profesor všeobecného lekárstva Steve Field, ktorý pôsobí ako 

všeobecný lekár v Birmighame a je expert britskej vlády na primárnu starostlivosť, uviedol: 

,,V čase ekonomickej krízy  keď vidíme škrtanie rozpočtov  a výdavkov musí byť 

podpora primárnej starostlivosti na prvom mieste.‘‘ 

             

Medzinárodný prieskum  hodnotiaci jedenásť  vyspelých krajín ( Austrália, Kanada, 

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, USA, Veľká Británia)  

potvrdil prvenstvo britskej primárnej starostlivosti vo viacerých hodnotených kritériách.  



Britský model zdravotníctva  kde má primárna starostlivosť esenciálnu úlohu je v konečnom 

dôsledku nie len „ cost effective “ ale aj bližšie k pacientovi a zabezpečuje rovnosť v prístupe 

k zdraviu. 

 
Kliknite a pozrite si video celej prednášky -  http://www.healthcarerepublic.com/go/rcgp 

  

             Úspechy národnej zdravotnej služby (NHS) postavené na vysokej úrovni primárnej 

starostlivosti si berú za vzor aj v USA . Profesor všeobecného lekárstva Gordon Moore 

z Harvardskej univerzity: „Primárna starostlivosť v Spojených štátoch amerických je  

neorganizovaná, fragmentovaná, nemá štruktúru a existuje len slabá kooperácia medzi 

všeobecným lekárom a špecialistom. Tieto skutočnosti  neumožňujú komplexné riešenie 

pacientových problémov.“ Vyzdvihol najdôležitejšie piliere úspechu britskej primárnej 

starostlivosti, ktorá má silnú a etablovanú štruktúru, vysokú kvalitu poskytovaného produktu, 

rozvinuté akademické zázemie, čo prispieva k faktu, že všeobecné lekárstvo je najžiadanejšou  

špecializáciou mladých lekárov. 

  

              V britskom systéme zodpovednosť za výsledky komplexnej zdravotnej starostlivosť 

o pacienta nesie všeobecný lekár. Lekár, ktorý má všetky kompetencie pre prevenciu, včasnú 

diagnostiku a komplexnú starostlivosť o chronických pacientov je základným prvkom 

zdravotného systému a prirodzene nesie aj zodpovednosť za zdravotný stav pacienta.  

 

Prezentácie si môžete pozrieť na 

http://www.rcgpannualconference.org.uk/2009/presentations.aspx  

Ďaľšie informácie a videá na http://onthemove.onmedica.com/  

 

Informáciu spracoval 9.11.2009, MUDr. Peter Lipták. 
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