Úvodné slovo

Vážené kolegyne a kolegovia, všeobecní lekári,
názov našej poslednej konferencie, ktorá sa uskutočnila vo Vysokých
Tatrách v októbri 2014 bol „Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny“.
Hlavný arbiter všeobecného lekárstva, práve pre jeho „ľudskú stránku“, generálna riaditeľka WHO Margaret Chanová spoločne s Wonkou presadzuje
názor: „Zdravotníctvo, ktorého chrbtovou kosťou je primárna zdravotná
starostlivosť (PZS) a základňou sú všeobecní praktickí lekári, zabezpečuje najlepšie výsledky v oblasti
zdravia, pri najnižších nákladoch a s najvyššou mierou spokojnosti na strane pacientov.” Podporujú
ju prezidenti svetovej organizácie všeobecných lekárov Wonca, Richard Roberts (USA, past prezident), Michael Kidd (Austrália, prezident), Amanda Howeová (Veľká Británia, prezident elect) a ďalšie
významné osobnosti všeobecnej medicíny ako prof. Jan De Maeseneer, expert exekutívy Európskej
Komisie, ktorý je hlavný ťahúň všeobecného lekárstva do komunít, profesori Wonky – Iona Heatová
z Britskej kráľovskej spoločnosti všeobecných praktikov, ktorá bola hosťom na našej minuloročnej
konferencii so svojím “Umením nerobiť nič (zbytočné)“ a Igor Šváb zo Slovinska, ktorý viedol v rokoch
2004 – 2010 európsky subregión Wonky a našej tohtoročnej konferencie sa osobne zúčastnil.
V Európe má v súčasnosti Wonca viac ako 70 000 členov vrátane 1 400 slovenských všeobecných
lekárov. Igor Švab vyzval slovenských všeobecných lekárov, aby milovali svojich pacientov. Vyjadril
presvedčenie, že „pacient nie je klient všeobecného lekára, ale je jeho partner“. Vyzdvihol, že
„Všeobecný lekár používa najsofistikovanejší pracovný nástroj zo všetkých – ľudskú bytosť!“
Na konferencii odzneli postuláty Amandy Howeovej, ktoré definujú čo musí spĺňať integrovaná
starostlivosť: 1. Zabezpečovať na komunite založené služby, ktoré sú realizované klinikom, ktorý v danej
komunite pôsobí, z pohľadu orientácie na osobu (pacienta) t. j. všeobecným lekárom. 2. Podporovať
bezpečnosť pacienta tým, že sa zabezpečí, aby všeobecní lekári mohli konať ako samostatní obhajcovia
svojich pacientov – s dôrazom na osobu konkrétneho pacienta a nie pod vplyvom inštitúcií (tu sa myslí
vplyv nemocníc, zdravotných poisťovní, zamestnávateľov a majiteľov, ale aj ÚDZS a MZ SR...). V celosvetovo široko medializovanom a diskutovanom príspevku prezidentka Howeová vyzvala všeobecných
lekárov, aby presadzovali integráciu starostlivosti v komunitách pacientov, tzv. horizontálnu integráciu.
Toto podporuje politika WHO aj Wonky. Všeobecní lekári na Slovensku podľa stanov SSVPL plnia úlohy
WHO a Wonky. Globalizácia úsilia svetovej komunity všeobecných lekárov nám dáva v súčasnej dobe
silu a smer. Na našej konferencii bola vo vyhlásení účastníkov formulovaná nespokojnosť so súčasnou
situáciou a obavy z budúceho vývoja v zdravotníctve. Dnes všade vo svete a zvlášť v Európe prebieha
boj o charakter komunít obyvateľov, ktoré sú základom pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo forme integrovanej PZS. WHO podporuje rozmiestnenie všeobecných lekárov, lekárnikov,
fyzioterapeutov, psychológov a ostatných zdravotníckych a sociálnych pracovníkov vo vnútri komunít
(horizontálna integrácia). Naše MZ SR navrhuje komunity „vyčistiť“ od zdravotníckych a sociálnych
zariadení a tieto odsťahovať do vzdialených centier (vertikálna integrácia) – toto mu diktujú záujmy,
ktoré chcú s využitím eurofondov reprivatizovať aj naše dnes nezávislé súkromné ambulancie. V duchu
vyhlásenia z konferencie sme pripravení boriť sa s prekážkami v nastúpenej ceste budovania integrovanej
PZS na Slovensku. Ako ukázala aj naša skončená výročná konferencia, budúcnosť zdravia národa je
v integrácii lekárov, sestier a pacientov. Vnímame to tak, že rozpory medzi nás zasievajú politici, ktorí
nás dnes ovládajú. V skutočnosti lekári, sestry, pacienti a aj farmaceutické firmy sú tými najlepšími
spojencami. Našou úlohou je toto spojenectvo rozvíjať v záujme naplnenia plánov WHO a Wonky.
Povzbudzujem vás všetkých, kolegovia, aby ste aj naďalej pestovali ľudskú stránku medicíny. Naším
spoločným cieľom je zlepšenie zdravotného stavu slovenského obyvateľstva.
MUDr. Peter Lipták
člen výboru SSVPL
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