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Predstavujeme kandidátov výboru do volieb výboru SSVPL SLSXIX. WONCA Europe konferencia v Lisabone

XIX. WONCA Europe konferencia v Lisabone
„Rodinné lekárstvo má silu zmeniť svet“

Jana Bendová, Peter Makara

2.-5. júla 2014 sa v Lisabone konala 19. európska konferencia
všeobecného lekárstva WONCA s mottom “Nové cesty pre všeo-
becné a rodinné lekárstvo”. Prezident svetovej organizácie WONCA
Prof. Michael Kidd vyjadril v svojom kľúčovom posolstve pre-
svedčenie, že rodinné/všeobecné lekárstvo má silu zmeniť svet. 

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 3700 lekárov z celého sveta,
medzi nimi 11 slovenských všeobecných lekárov, najmä mladých,
ktorých účasť podporila Slovenská spoločnosť všeobecného prak-
tického lekárstva (SSVPL). 5 slovenských účastníkov konferencie
prezentovalo formou posterov výsledky svojich vlastných vý-
skumných aktivít (Jana Bendová, Beata Blahová, Lucia Kukučková,
Adriána Šimková a Jana Zimanová). Na prekonferencii mladých
praktických lekárov nová predsedníčka Mladých praktikov Ľudmila
Resutíková spolu so Štefanom Krnáčom, Danou Geljenovou a Ad-
reou Kyškovou získali cenné informácie o zahraničných výmen-
ných pobytoch, ktoré môžu byť atraktívne aj pre slovenských
všeobecných lekárov v príprave na atestáciu, či do piatich rokov
od atestácie zo všeobecného lekárstva. Tieto informácie bude
Dr. Resutíková prezentovať na workshope počas výročnej konfe-
rencie SSVPL vo Vysokých Tatrách v októbri 2014. 

Pred konferenciou sa konalo zasadnutie európskeho výboru
WONCA. Zo Slovenska sa uchádzali o organizáciu európskej kon-
ferencie WONCA v roku 2017 v Bratislave so svojím projektom
Eva Jurgová a Peter Marko. 3 uchádzači (okrem Slovenska ešte

Česko a Grécko) boli hodnotení v 2 kolách. V prvom kole už po-
súdila komisia expertov kvalitu prihlásených projektov podľa 30
odborných kritérií. Tieto výsledky boli predložené výboru Wonca
Europe ako východisko k hlasovaniu. Slovenský projekt sa s 99
bodmi umiestnil na 3. mieste (pre porovnanie: Česko 124,5 bodov,
Grécko 116,5 bodov). V druhom kole, ktoré sa uskutočnilo priamo
na zasadnutí výboru, tu mali všetci traja kandidáti možnosť struč-
nou prezentáciou svojho projektu ovplyvniť konečné hlasovanie
31 členov európskeho výboru. Nasledovalo tajné hlasovanie,
v ktorom najviac hlasov (13) získalo so svojou kandidatúrou Česko.
Slovenský a grécky projekt získali zhodne po 9 hlasov. WONCA
konferencia v roku 2017 sa teda bude konať v Prahe.

Výbor SSVPL sa pripravuje v budúcnosti uchádzať o usporia-
danie konferencie WONCA na Slovensku. Sme si však vedomí
toho, že bez existencie vyhovujúcich kongresových priestorov
a silného tímu šikovných ľudí nie je možné získať dostatočný po-
čet bodov a tento sen uskutočniť. Našou úlohou je budovať kva-
litný tím v SSVPL. Preto podporujeme mladých všeobecných le-
károv, ich účasť v medzinárodných projektoch WONCA, ako aj
ich účasť na zahraničných konferenciách, kde môžu získať množ-
stvo užitočných kontaktov aj praktických skúseností. Potenciál
nového omladeného výboru SSVPL je znakom, že slovenskí všeo-
becní lekári sa zobúdzajú a projekt zorganizovania takej význam-
nej konferencie ako je WONCA na Slovensku začína nadobúdať
reálne kontúry. 

Ak chceme byť v medzinárodnej konkurencii úspešní, musí
náš tím získať  prvé miesto. To je výzva pre nás všetkých.


