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Vážené kolegyne a kolegovia,

rád Vás v mene výboru SSVPL SLS pozývam na XXXIV.
výročnú konferenciu našej odbornej spoločnosti. Už
tretí rok sa uskutoční pod Tatrami, ktoré sú symbolom
Slovenska  rovnako ako kvalitná primárna starostlivosť
je symbolom zdravej spoločnosti. Tatry nám ponúkajú
výborné zázemie pre usporiadanie konferencií, o ktoré
je stále väčší záujem. V roku 2012 sa registrovalo 847
účastníkov, z toho 646 lekárov a uvidíme rekord tohto
roku. 

Príhovor prezidenta

Treba si pripomenúť, že túto konferenciu podporili v mi-
nulých ročníkoch významné zahraničné osobnosti z oblasti
primárnej starostlivosti a organizácie zdravotníctva. V roku
2011 bol hlavným hosťom Dr. Tony Mathie  prezident Wonca
Europe, v r. 2012 Dr.Wienke Boerma (WHO-NIVEL) ktorý
predniesol odporúčania WHO pre rozvoj primárnej starostli-
vosti na Slovensku. V tomto roku nás navštívi Dr.Iona Heath,
ktorá v 2009 - 2012 bola prezidentkou Kráľovskej spoločnosti
všeobecných lekárov v Londýne a viac ako 15 rokov praco-
vala vo výkonnom výbore WONCA World. 

Zásluhou usilovnej práce prezidentky Ivety Vaverkovej, ko-
legýň Jany Bendovej, Beaty Blahovej v rámci WONCA, Petra
Liptáka v organizačných činnostiach a vďaka dlhoročným vý-
borným kontaktom s našimi českými kolegami zo SVL ČLS
JEP sme spoluorganizovali Československý deň na svetovej
konferencii WONCA 2013 v Prahe. Naša spoločnosť podporila
účasť 60 lekárov zo Slovenska. Odmenou aj pre nás bolo, že
Dr. Lucia Kukučková získala cenu za najlepší poster na sve-
tovej konferencii. Celkom sa konferencie v Prahe zúčastnilo
až 95 slovenských všeobecných lekárov. Generálna riaditeľka
WHO vystúpila na konferencii ako hlavný obhajca primárnej
starostlivosti a vyjadrila jednoznačnú podporu rozvoju všeo-
becného lekárstva v každej krajine. Do funkcie prezidenta
Wonca World nastúpil na konferencii prof. Michael Kidd
dekan fakulty medicíny z austrálskej Adelaidy a former pre-
zident Austrálskej kráľovskej spoločnosti všeobecných leká-
rov. Tento charizmatický všeobecný lekár, ktorý bol hosťom
našej výročnej konferencie v Bojniciach v roku 2007 prisľúbil
v novej funkcii účasť na našej XXXV. Výročnej konferencii vo
V. Tatrách už v roku 2014. 

XXXIV. výročná konferencia je venovaná prevencii, ktorá
je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Na našich am-
bulanciách máme najväčší potenciál na podporu zdravia na-
šich pacientov, edukáciu v oblasti zdravého životného štýlu,
modifikáciu rizikových faktorov ochorení, včasný záchyt
ochorení a predchádzaniu komplikácií. Preto aj v roku 2013
pokračujeme v projektoch Dni zdravých žíl, Dni srdca proti
cukrovke a v roku 2013 sme pridali projekt Dni zdravého
chrbta o výsledkoch, ktorých budete informovaní už na kon-
ferencii a projekt personalizovanej výživy. Podporili sme a od-
borne zastrešili cyklus prednášok o problematike očkovania.
Novou výzvou je príprava odporúčaných postupov pre diag-
nostiku a liečbu najčastejších ochorení ktoré sú v kompeten-
cii všeobecného lekára, ktoré realizujeme v rámci spoločných
aktivít a s podporou kolegov z európskych partnerských or-
ganizácií.

Na záver sa chcem poďakovať Dr.Vaverkovej, Dr.Bendovej,
Dr.Berešovej, Dr.Jandzikovej, Dr.Pekarovičovi, Dr.Herdovi,
Dr.Kaňuchovi, Dr.Baníkovi, Dr.Bakičovi, Dr.Liptákovi a mno-
hým ďalším ktorí prispeli k organizácii tejto našej prestížnej
konferencie ako aj tým, ktorí nás reprezentujú v zahraničných
organizáciách, na zahraničných kongresoch a potvrdzujú tak
vysokú erudovanosť všeobecných lekárov na Slovensku.

A aby som nezabudol, dovolím si Vás znovu pozvať na
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 18.10. 2013
v reštaurácii Grandhotela Bellevue od 17.00 hod.

Vaša účasť je potrebná pre dôležitosť a zložitosť riešenej
problematiky v SSVPL SLS.

Dovidenia, 
Snina 6.10.2013 Peter Makara

prezident SSVPL SLS


