
Vážené kolegyne a kolegovia,

rada by som Vás v mene výboru SSVPL SLS pozvala
na tradičnú jesennú už XXXII. Výročnú konferenciu
našej odbornej spoločnosti, ktorá sa však v tomto
roku presúva na nové miesto. Vymenili sme pokojnú
kúpeľnú atmosféru pod Bojnickým zámkom za inšpi-
rujúcu atmosféru pod štítmi Vysokých Tatier. Čerstvý
vzduch, nový veľkolepý priestor a samozrejme naše,
verím že, spoločné úsilie o vysokú kvalitu odborného
programu je to, čo Vám ponúkame na tohtoročné
babie leto.

Pokračujeme v tradícii a organizujeme našu konferenciu v spolupráci s WHO v nadväznosti na medziná-
rodné konferencie WONCA EUROPE a EFPC (Európskeho fóra primárnej starostlivosti). Hlavným hosťom toh-
toročnej konferencie bude prezident európskej Wonky dr. Tony Mathie (na fotografii spolu s dr. Vaverkovou
počas konferencie Wonca Europe vo Varšave 2011), ktorý príde podporiť všeobecných lekárov na Slovensko.
Z domácich profesorov pozývame z jednotlivých oblastí popredných odborníkov. Sme radi, že spolupráca
so SKSaPA pokračuje aj tento rok a teda vzdelávať sa opäť prídu aj naše zdravotné sestry. Tento rok oslovu-
jeme s pozvaním aj širšiu verejnosť českých a poľských všeobecných lekárov. Necháme sa prekvapiť, čo do-
kážu kolegiálne kontakty v krásnom prostredí V.Tatier. 

Pripravujeme pre Vás nielen odborné medicínske témy, ale aj prednášky z oblasti práva, organizácie, eko-
nomiky a etiky.

Konferencia je opäť koncipovaná ako široký upgrade vedomostí v rôznych odboroch v paralelných sek-
ciách so zameraním na uplatnenie v našej každodennej praxi. Podrobn ý program konferencie je súčasťou
tohto čísla Všeobecného praktika. Náročné vzdelávanie bude ocenené 23 kreditmi CME.

Ťažisko postavíme na vzájomnej výmene našich skúseností. Cieľom SSVPL SLS nie je nútiť všetkých
všeobecných lekárov do všetkých odborných aktivít. Je ale dôležité aby sa každý všeobecný lekár
mohol rozvíjať v tých konkrétnych oblastiach, o ktoré sa sám zaujíma. Keďže každý z nás je iný a aj
možnosti v každom regióne sú odlišné, chceme poskytovať každému podporu pri jeho individuálnom od-
bornom raste. Keď preukážeme vedomosti a zručnosti, potom môžeme rokovať s poisťovňami aj o konkrét-
nych úhradách nad rámec kapitácie. Dôležitý je náš neustály tlak na odstránenie zbytočných kompetenčných
a  preskripčných obmedzení.

V pestrých možnostiach našej práce spočíva aj hlavná odborná atraktívnosť všeobecného lekárstva. Aj
na tejto konferencii budeme organizovať workshop pre mladých všeobecných lekárov. 

Na záver iba pripomínam – každá Vaša aktivita je veľmi potrebná a vítaná. Všetkých Vás pozývame na
našu už XXXII. Výročnú konferenciu vo Vysokých Tatrách.

Pozývame Vás aj na členskú schôdzu SSVPL SLS, ktorá sa uskutoční 15.10.2011 o 13.30 hod v kon-
gresovej sále Grand hotela Belevue, Horný Smokovec 21. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami nielen pri vzdelávaní, ale aj pri aktívnom oddychu a zábave.

A pripravte sa, máme pre Vás aj prekvapenie!
V Bratislave, 15.9.2011

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezidentka SSVPL SLS 

Príhovor prezidentky
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