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239Úvodné slovo

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

sme na začiatku roka, ktorým sa začína už tretie desaťročie 21. storočia, s tak tro-
chu magickou číslicou 2020. Na Slovensku v roku 2020 ovplyvnia celospoločenské dianie 
vrátane zdravotníctva nadchádzajúce parlamentné voľby. 

Aké zmeny nás čakajú, to sa uvidí až v priebehu roka, ale už na začiatku roka je 
tu jedna zmena týkajúca sa vzdelávania všeobecných lekárov. Po viacročnej snahe sa 
podarilo pre vybrané odbory opätovne zaviesť doplnkovú odbornú prípravu na získanie 
špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Touto formou vzdelávania by 
sa malo zabezpečiť nielen zvyšovanie, ale hlavne doplnenie počtu kvalitných všeobecných 
lekárov v praxi. Pri príprave materiálov boli, na rozdiel od minulosti, do tohto špeciali-
začného štúdia zaradené iba špecializačné odbory, ktorých problematika úzko súvisí so 
špecializáciou všeobecné lekárstvo. Tento krok, a treba dúfať, že aj ostatné zmeny v zdra-
votníctve budú prinášať racionálne riešenia na zlepšenie aktuálnej, nie práve lichotivej, 
situácie v zdravotníctve.

Na záver by som Vám rada popriala do celého nového roka 2020 hlavne veľa zdravia, 
šťastia, lásky, spokojnosti a pohody v každodennom živote a v práci hlavne veľa entuziazmu 
a rozvahy. 

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU
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 predplatného druhého titulu časopisov 
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 vašej účasti na ktoromkoľvek kongrese
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 nákupu kníh z edície MEDUCA
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