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Vážení čitatelia, 

 

  dovoľujeme si Vám predložiť príspevky, ktoré poskytujú pohľad na vzájomnú 

spoluprácu všeobecného praktického lekárstva a verejného zdravotníctva. 

Predpokladáme, že Vás presvedčia o tom, že všeobecní praktickí lekári si musia byť 

vedomí zdravotných potrieb populácie. Všeobecná zdravotná starostlivosť je kľúčovou 

súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. Je súborom činností súvisiacich 

s podporou zdravia, prevenciou, vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou a ošetrovaním. 

Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Všeobecní praktickí lekári spolupracujú so všetkými medicínskymi odborníkmi na 

zvyšovaní informovanosti občanov o predchádzaní, včasnej diagnostike a liečbe 

ochorení. Aktívne spoločne vplývajú na postoje a návyky občanov zamerané na ochranu 

a podporu zdravia.  

Je pre nás cťou, že príspevok do tohto čísla nám zaslala pani profesorka Amanda 

Howe, prezidentka WONCA (Svetová organizácia praktických a rodinných lekárov). 

Venuje sa najmä úlohe lekárov, od ktorých sa očakáva plnenie náročných požiadaviek, 

osobná zodpovednosť, ale aj rozsiahle vedomosti a v neposlednom rade aj vysoká miera 

empatie s pacientami. Bohužiaľ na základe náročných požiadaviek je u lekárov 

dokázaná vyššia miera syndrómu vyhorenia, závislosti na alkohole a drogách, ale aj 

samovrážd, než u bežnej populácie. Je preto zásadné, aby sme vedeli, ako predchádzať 

takýmto problémom, minimalizovať ich vplyv a zabezpečiť starostlivosť pre seba 

samých na osobnej, odbornej aj systémovej úrovni. 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 55 - 131.  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

58 

Vzdelávaniu v odbore všeobecné lekárstvo a rezidentskému programu sa venuje 

vo svojom príspevku doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. profesor. 

Odbor všeobecné lekárstvo v súčasnosti prechádza mnohými zmenami, rozširujú sa 

kompetencie všeobecných praktických lekárov a do praxe sa implementoval rezidentský 

program, ktorým sa rieši hlavný problém vzdelávania všeobecných praktických lekárov 

– a to zabezpečenie financovania zamestnania. 

V rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku zohráva svoju úlohu Slovenská 

spoločnosť všeobecného praktického lekárstva tak, ako o tom informuje vo svojom 

príspevku prezident spoločnosti MUDr. Peter Makara, MPH. Veľmi zaujímavo a pútavo 

sa venuje histórii vytvorenia odbornej spoločnosti, jej aktivitám – ako je organizovanie 

odborných podujatí, distribúcia dôležitých dokumentov a publikácií venovaných 

primárnej starostlivosti a najmä podpore preventívnych programov. 

Nezastupiteľné pôsobenie všeobecného praktického lekára je v prevencii 

periférneho artériového ochorenia tak, ako o tom píše MUDr. Katarína Dostálová, PhD., 

MPH so spoluautormi. Všeobecný praktický lekár je lekárom prvého kontaktu, ktorý 

určuje spôsob a mieru zdravotnej starostlivosti. Významným prínosom v prevencii 

vývoja kritickej končatinovej ischémie je začlenenie merania členkov – ramenného 

indexu pomocou automatického prístroja v rámci preventívnej prehliadky.  

Všeobecný praktický lekár zohráva kľúčovú úlohu v skríningu fibrilácie 

predsiení  a v prevencii cievnej mozgovej príhody. O tejto problematike píše MUDr. 

Macháčová a prof. MUDr. Murín. Pozornosť by sa mala zamerať najmä na detekciu 

fibrilácie predsiení  u rizikovej skupiny pacientov a neodkladne začať antikoagulačnú 

liečbu.  
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Problematike včasnej diagnostiky chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa 

venuje MUDr. Bendová. Včasná diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

pomocou dotazníka a spirometrie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých je 

možná a spirometriu bez bronchodilatačného testu je možné integrovať do bežnej 

ambulantnej praxe všeobecného lekára pre dospelých. 

 

 

                            doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor 

                                                       dekan Fakulty verejného zdravotníctva 
                      SZU v Bratislave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


