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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

rok 2020 sa určite niesol v znamení výraznejších zmien v osobnom, pracovnom i spo-
ločenskom živote každého z nás najmä pod vplyvom padnémie a s ňou súvisiaceho diania. 

Príprava 41. výročnej konferencie SSVPL sa tiež niesla v znamení neustálych zmien, 
okrem iného najmä epidemiologických pravidiel. Ešte 14 dní pred jej začiatkom sa mohlo na 
konferencii zúčastniť 500 účastníkov. V nedeľu 11. októbra však prišlo definitívne odporúča-
nie, že stretnúť sa môže maximálne 6 ľudí. Preto sme museli počas 3 dní splniť najprísnejšie 
epidemiologické kritériá, zmeniť zmluvy so sponzormi a nastaviť alternatívne prihlásenie 
a možnosti platieb na diaľku pre lekárov, ktorí sa budú chcieť prihlásiť na živé vysielanie.

Preto by sme mohli našu tohtoročnú konferenciu označiť za hybridnú konfe-
renciu. Je to taká konferencia, ktorá kombinuje stretnutie „naživo“ s akousi virtuálnou 
alternatívou. Niektorých účastníkov máme na reálnom mieste konania a ďalších máme 
pripojených vzdialene, rozptýlených vo virtuálnom priestore. Vzdialení môžu byť nielen 
pasívni návštevníci konferencie, ale aj prispievatelia, prednášajúci či diskutujúci. Hybridná 
konferencia má potenciál brať si to lepšie z oboch svetov. K „živej konferencii“ sa blíži 
tým, že na mieste konferencie máme prednášajúcich a diskutujúcich odborníkov, využí-
va možnosť networkingu, ale aj ponúka priestor pre sponzorov. Z virtuálneho sveta zase 
preberá možnosti komplexnej spätnej väzby, interakcie, opätovného použitia obsahu, ale 
aj realizáciu záznamu obsahu a možnosť sledovania konferencie a vzdelávania aj neskôr. 
Úspešná realizácia našej konferencie tak závisela od ochoty prednášajúcich zúčastniť sa 
na takejto novej forme podujatia, od rýchlej adaptácie technického zabezpečenia, ale aj 
od ochoty lekárov pripojiť sa online a aktívne klásť otázky prednášajúcim. Konferencia 
získala akreditáciu pre zúčastnených lekárov aj pre zdravotné sestry. Môžem konštatovať, 
že nám z programu neodpadla takmer žiadna prednáška. Z pochopiteľných dôvodov sme 
sa museli vzdať workshopov. Preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnej 
realizácii tejto konferencie.

Ako tradične, program bol pestrý a v štandardnej štruktúre. Vo štvrtok prevládali 
témy týkajúce sa práce v ambulancii, bodovania, spolupráce s poisťovňami, VÚC, prihovoril 
sa nám na živo pán minister Krajčí. V piatok prevládali odborné témy a v sobotu sme sa 
venovali tomu, ako naši kolegovia zvládali COVID, napr. v Španielsku, Anglicku, Nórsku, 
Čechách, Taliansku. Veľa tém sa venovalo životospráve a prevencii, ale aj novému projektu.

V spolupráci s pacientskou organizáciou Sekunda pre život pripravuje naša spoloč-
nosť veľký projekt: Zachráňme 11 tisíc odvrátiteľných úmrtí. Na projekte budú participovať 
všeobecní lekári pre dospelých, ktorí ako „ strážcovia brány“ urobia najviac. Súčasne 
budeme oslovovať na otvorenú diskusiu MZ, ZP, VZ. 

LIVE sme odvysielali vyše 55 hodín programu z troch virtuálnych kongresových sál 
Bellevue I až III. Z Bratislavy sa naživo všeobecným lekárom prihovoril a diskutoval aj pán 
minister zdravotníctva MUDr. Marek Krajčí. Do štúdií sme pripájali prednášajúcich z celého 
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Virtuálne predniesli svoje prednášky aj desiati prednášajúci 
zo siedmich štátov Európy. Na konferenciu SSVPL sa zaregistrovalo vyše 1 200 unikátnych 
návštevníkov a zaregistrovali sme vyše 8 000 vstupov do virtuálnych kongresových sál. 
Sledovali nás návštevníci z Českej republiky, Austrálie, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, 
Talianska a mnohých ďalších krajín. Najviac lekárov bolo pripojených z Bratislavy.

Na našom kongrese vystúpili všeobecní lekári zo Španielska, Nórska, Anglicka, 
Ukrajiny, Česka, Talianska a Chorvátska. Aj naši kolegovia sa v súvislosti s pandémiou 
stretávali s problémami, napríklad neboli prizvaní k rozhodnutiam, ktoré prichádzali 
zhora, na začiatku si museli poradiť sami, mali problémy napr. s maródkami, nemali do-
statok informácií, ako postupovať. V porovnaní s nimi sme si viedli v podstate veľmi dobre. 
Ministerstvo prizvalo všeobecných lekárov k riešeniu situácie a mnohé naše pripomienky 

Pokračovanie úvodného slova na strane 245



www.solen.sk | 2020;17(6) | Via practica

245

Pokračovanie úvodného slova

vypočulo. Dá sa povedať, že veľmi rýchlo prišli aj usmernenia, ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ale na druhej strane 
prichádzali takmer každý deň nové, preto bolo náročné sa v nich zorientovať. 

Sledovanosť jednotlivých blokov bola vysoká a ako príklad uvádzam, že v piatok ráno o 8.00 hod. sa na prvý blok prihlásilo 
110 lekárov. Našu kolegyňu dr. Revickú, ktorá pracuje vo Veľkej Británii, si vypočulo 190 lekárov, čo je historicky najvyššia účasť 
na tomto tradičnom bloku. Najvyššiu sledovanosť zaznamenala pani docentka S. Filipová s našou kolegyňou Ľ. Resutíkovou 
v bloku o EKG v praxi všeobecného lekára, na ktorý sa zaregistrovalo 244 účastníkov. 

Na „virtuálnej“ členskej schôdzke sa zúčastnilo v sobotu pred obedom doteraz najviac všeobecných lekárov, a to viac 
ako 200. Pomocou aplikácie slido sme im odpovedali na otázky takmer 2 hodiny. Samozrejme, neprijali sme žiadne uznesenia, 
lebo nebolo možné hlasovať, ale informovali sme našich členov o našej celoročnej činnosti.

Želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021!
MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL


