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Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Vianočné sviatky prinášajú spomalenie hektického pracovného tempa a svojou jedinečnou atmosférou vnášajú do našich dní pokoj a harmóniu. Vďaka nim vidíme jasnejšie a dokážeme odlišovať dôležité od malicherného a nepodstatného. Aj preto ma teší, že sa s Vami
môžem práve v tomto období podeliť s malým obzretím za končiacim sa rokom.
Všetci vieme, že rok 2017 bol plný udalostí a zmien, ktoré nás, lekárov prvého kontaktu,
postavili pred neľahké úlohy. Spája nás však členstvo v Slovenskej spoločnosti všeobecných
praktických lekárov, teda v organizácii, ktorá je v prvom rade odborná. A odbornosť je aj
východiskovým bodom k riešeniu všetkých akútnych problémov, latentných komplikácií, či neuralgických situácií.
Odbornosť nám pomáha zhromaždiť fakty, ktorým sa za rokovacím stolom nedá protirečiť. Odbornosť je základným kameňom pripomienok, ktorými sa snažíme ovplyvňovať podobu vznikajúcich zákonov. Odbornosť, premenená na konštruktívne návrhy, mení nekonečnú zákopovú vojnu na ústretový dialóg.
Takýto postoj priniesol pozitívne výsledky aj v roku 2017. V zložitej a napätej situácii pri zavádzaní elektronického
systému ezdravie to boli práve konkrétne a presné argumenty SSVPL, ktoré vytvorili potrebný tlak a upriamili pozornosť kompetentných štátnych úradníkov na kľúčový problém. Dva týždne pred spustením systému sa podarilo
pozastaviť plánované neprimerané sankcie za nepripojenie, získať ročné adaptačné obdobie a umožniť postupné
pripájanie. Cieľom SSVPL v tejto oblasti naďalej zostáva aj formálne odstránenie problematických sankcií zo
zákona, správne nastavenie kompetencií sestier a pokrytie nákladov spojených so zavádzaním ezdravia do
ambulancií.
Naša spoločnosť, SSVPL, sa jednoznačne postavila aj proti nezmyselnému direktívnemu zásahu štátu do chodu
ambulancií, kde zvýšením ordinačných hodín na neúnosných 35 za týždeň, zhoršil nielen pracovné podmienky
všeobecných lekárov. Štát týmto znevýhodnil dokonca aj najslabších občanov, ktorí potrebujú našu pomoc - imobilných pacientov a ľudí z domovov sociálnych služieb. Prostredníctvom médií sme vysvetľovali, že lekári už dávno
ordinačné hodiny prispôsobujú potrebám svojich pacientov a zohľadňujú podmienky obce, v ktorej pôsobia. Musíme však konštatovať, že s verejnou mienkou musíme ešte veľa pracovať, lebo najmä obyvatelia väčších miest si
neuvedomujú regionálne rozdiely a z nich vychádzajúce odlišné potreby pacientov.
Na druhej strane, vysokú podporu občanov sme získali pre návrh oddelenia zdravotnej starostlivosti od prehliadok
zosnulých. Vďaka petícii, pod ktorú sa podpísalo takmer 44.000 obyvateľov Slovenska sa do zákona dostala podstatná vec – praktický lekár sa v prvom rade má venovať svojim pacientom a nemusí vykonať obhliadku zosnulého
bezodkladne, teda na úkor práce v ordinácii. V zákone sa, žiaľ objavilo aj niekoľko nelogických nastavení a to kvôli
rýchlym, neprofesionálnym, uzavretým rokovaniam iných subjektov a uprednostneniu krátkozrakých politických
záujmov. To mi však nebráni vyzdvihnúť fakt, že spojenie pacientov a lekárov je veľmi efektívne, pretože sme na
spoločnej lodi a snažíme sa dostať do rovnakého cieľa, ktorým je kvalitnejšie zdravotníctvo. Hlavne toto považujem
za úspech petície a chcel by som úprimne poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa na petícii podieľali. Ak chceme byť
úspešní a dotiahnuť naše požiadavky aj v prípade ezdravia, potom je potrebné, aby ste podporili aj petíciu za
záchranu zdravotníctva, ktorú jednohlasne podporil výbor SSVPL na svojom zasadnutí 2.12.2017. Všetky dôležité informácie, petičný hárok na stiahnutie...sú na našej stránke www.vpl.sk. Keďže sa táto problematika týka
všetkých ambulancií, nie iba všeobecných ambulancií, oslovte vo svojom regióne aj kolegov, špecialistov. Požiadavky petície podporil aj LOZ svojím tlačovým vyhlásením a SLK na tlačovej konferencii 14.12.2017.
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Záver roka 2017 priniesol Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov ešte jedno pozitívum. Našu
spoločnosť sme predstavili aj v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Stretli sme sa s tímom, ktorý sa venuje
zdravotníctvu a legislatíve. Mali sme možnosť prediskutovať viaceré aktuálne oblasti, ktoré nás trápia. Videli sme
skutočný záujem o naše problémy aj o naše budúce aktivity, ktoré plánujeme realizovať. Stretnutie končilo uistením,
že prezident stojí na strane rozumných riešení a aj s našimi informáciami môže podniknúť konkrétne kroky v prospech slovenského zdravotníctva, ktoré patrí k jeho prioritám.
Stojíme na prahu nového roka. Rozbehnuté veci musíme dotiahnuť do zdarného konca, aj keď v mnohých prípadoch ide o beh na dlhé trate. Čaká nás pravidelná činnosť v oblasti odborného vzdelávania. Okrem štandardných
podujatí bude mať SSVPL česť pripraviť medzinárodné podujatia, ktoré musíme začať pripravovať už vo veľkom
predstihu. Najbližšiu medzinárodnú konferenciu EQUIP, o problémoch nás VLD, pripravujeme 23.-24.3.2018
v Bratislave. Rokovacím jazykom bude Slovenčina a Angličtina, a preto Vás na túto dôležitú konferenciu všetkých
srdečne pozývam.
Náš tím z ekonomickej a právnej sekcie SSVPL pracuje v ZAP a usiluje sa dosiahnuť na rokovaniach so ZP reálne
ocenenie našej práce. Privítali sme memorandum medzi SSVPL a ZVLD o vzájomnej podpore a veríme, že sa nám
podarí maximálne zužitkovať našu vzájomnú spoluprácu k prospechu všetkých VLD.
Na zlepšení obrazu všeobecných lekárov sa môžeme podieľať my všetci. Individuálne priamo v ambulancii, svojou profesionalitou a ľudským prístupom ku každému pacientovi. Aj prostredníctvom aktivít SSVPL, kde musíme
pôsobiť ako kompaktný celok, s jednoznačnými cieľmi, na dosiahnutie ktorých nepoužívame politikárčenie, ale na
odbornosti postavený konštruktívny otvorený prístup. V apríli 2018 sa v SSVPL uskutočnia voľby nového výboru.
Práce je a bude dosť. Preto by som chcel vyzvať každého, kto je ochotný zapojiť sa, aby sa ozval a prihlásil sa za kandidáta do týchto volieb. Tiež uvítame väčšiu aktivitu v regiónoch a v odborných pracovných skupinách. Potrebujeme
aktívnu podporu každého člena, každého všeobecného lekára a každú pomoc v dnešnej zložitej situácii privítame.
Vianočné sviatky klopú na dvere. Využite ich na oddych a načerpanie nových síl. Dovoľte mi zaželať Vám
šťastné a veselé Vianoce a všetko najlepšie v novom roku 2018.
￼
V Snine 17.12.2017
MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL
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