
Vážené kolegyne, 
vážení kolegovia,

máme za sebou úspešnú XXXIII. Konsolidačnú konfe-
renciu SSVPL SLS, na pôde ktorej sme privítali zástup-
cov WHO, MZ SR, SLK, SKSaPA, zdravotných poisťovní
aj pacientskych organizácií. Dlhodobou snahou výboru
SSVPL SLS a jedným z hlavných cieľov konferencie bolo po-
skytnúť priestor na informovanie, výmenu názorov, návrhov
a spoluprácu pri konsolidovaní všeobecných lekárov. Sme
odbornosť s najväčším počtom lekárov, teda najsilnejšia sku-
pina. V zjednotení máme silu na presadenie požiadaviek na
poskytovanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti
pre pacientov a kvalitných pracovných podmienok pre nás.
Zjednotenie – konsolidácia všetkých všeobecných lekárov
v požiadavkách voči zdravotným poisťovniam a MZ SR je
najdôležitejším a dlhodobým cieľom výboru SSVPL SLS. Na
jar roku 2011 sme založili spolu s predstaviteľmi Zdravity
a SLK tzv. „Alianciu“ za účelom jednotného postupu pri ro-
kovaniach so zdravotnými poisťovňami. Výsledkom našej
aktívnej práce pri informovaní a vysvetľovaní potreby pod-
pisovania mandátnych zmlúv je aj fakt, že SLK a Zdravita má
mandát na rokovanie od viac ako 70 % všetkých VLD a všetci
sme svedkami dosiahnutých čiastočných výsledkov. Podpo-
rujeme spoločný postup SSVPL SLS so SLK a Zdravitou. Pri-
vítali sme osobnú garanciu danú prezidentom SLK
MUDr. Marianom Kollárom, ktorú dal VLD na mimoriadnom
sneme SLK v Bratislave 20.10.2012. V predsedníctve sekcie
VLD SLK a v zdravotnom výbore SLK máme svojich zástup-
cov, ktorí nesú zodpovednosť za presadzovanie spravodli-
vých požiadaviek VLD. Naša predchádzajúca komunikácia

na pôde MZ SR od roku 2010, ako aj odborná diskusia medzi
odborníkmi – predstaviteľmi WHO, SSVPL SLS a MZ SR na
konferencii, priniesla výsledky v podobe posunu v komuni-
kácii a spolupráci s MZ SR, ktoré deklaruje podporu požado-
vaným zmenám v odbore všeobecné lekárstvo – riešenie
problému koncepcie a reality v primárnej zdravotnej staro-
stlivosti, kompetencií v praxi, potreby riešenia LSPP, otázok
pre- a aj postgraduálneho vzdelávania. Oficiálna prezentácia
zámerov a neformálne rozhovory s novovymenovanou hlav-
nou odborníčkou pre VLD sú prísľubom na spoločný postup
pri vypracovávaní riešení dlhoročných problémov nášho od-
boru. Výsledkom diskusie počas konferencie je aj možnosť
spolupodieľania sa našich kolegov na tvorbe výučbového
plánu na Katedre všeobecného lekárstva SZU v Bratislave.
Taktiež medzinárodná spolupráca SSVPL SLS a partnerskej
českej SPL ČLS JEP na príprave svetovej konferencie praktic-
kých/rodinných lekárov WONCA 2013 v Prahe je výzvou pre
nás a ponukou pre vás na nové zážitky a inšpirácie pre svoju
prácu. Je to možnosť prezentovať sa na medzinárodnom
fóre a nadviazať nové kontakty a spoluprácu. Nie všetky do-
hody sa rodia ľahko, a preto sme radi, že aj skupina lekárov
okolo MUDr. Nedelkovej sa zúčastnila našej konferencie
a aktívne prispela do diskusie (MUDr. Vasiľová,
MUDr. Marko). Plne rešpektujeme mandát a miesto vo vý-
bore SSVPL SLS, ktorí získali MUDr. Nedelková, MUDr. Vasi-
ľová, MUDr. Marko a MUDr. Herbaček od členskej základne
vo voľbách. Veríme, že pri nasledujúcich spoločných stret-
nutiach dospejeme k riešeniu a k forme spolupráce v pro-
spech nás všetkých. Súčasná situácia v slovenskom
zdravotníctve a v našom odbore si vyžaduje čo najviac ak-
tívnych ľudí. Ponúknutá konsolidácia – spoločné úsilie
o zlepšenie nášho postavenia - je ponukou pre každého
všeobecného lekára. Všetky doterajšie úspechy sú výsled-
kom maličkých krôčikov pri maximálnom úsilí. Je to o nás,
pre nás. Dovoľte, aby som vám v mene celého výboru SSVPL
SLS zaželala pokojné Vianoce a šťastný rok 2013.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
prezidentka SSVPL SLS

Príhovor prezidentky
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