Společnost všeobecného lékařství CLS JEP (org. č. 53)
Societas Medicinae Generalis CzMA
Dne 29. Iedna I9]9 svolala ČsLS JEP poradu zástupců Spolku lékařů a obvodních lékařů.

Na poradě se projednávalo nejvhodnější začlenění obvodních lékařů v rámci ČsLS JEP.
Všichni souhlasili s vytvořením samostatné odborné Společnosti všeobecného lékařství.Byl

ustanoven přípravný výbor. Nová společnost byla schválena Ústřeclním výborem Čs. lékařské

společnostiJEPdne30. březnal979jako53. odbornáspolečnost.Volbydefinítivníhovýboru

proběhly na ustavující schůzi konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980. Předsedou byl zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékaÍz Prahy, místopředsedou MUDr. Jaroslar'
Fiurášek, obvodní lékaŤz olomouce, a MUDr. Václav Andrýsek, obvodní lékaÍz ostravy.
Vědeckým sekretářem byl zvolen MUDr. Vladímír Červenka zPrahy.

V červenci 1980 se uskutečnila v Praze schůze zástupců Českéa Slovenské společnosti
všeobecného lékařství' Byl ustanoven celostátní výbor Československéspolečnosti všeobecného lékařství. Předsedou byl zvolen MUDr. František Klimo, stávající předseda slovenské
společnosti, a místopředsedou MUDr. Jan Vaněk, stávající předseda českéspolečnosti. Byla

dohodnuta vzájemná spolupráce a podána přihláška ke členstvív mezinárodní organizací
SIMG (Societes Internationalis Medicinae Generalis).
SVL se účastnínaMZ všech jednání o koncepci oboru, protože je třeba i nadále obhajovat
kompetence oboru praktických lékařů.ČIenovévýboru SVL se aktivně podíleli na nutnosti
zavedení kombinované kapitační platby pro obor praktické medicíny spolu s kolegy SPL. Jako
konzultanti se účastnímenaMZ zpracování komplexního materiálu ke koncepci primární péče
jako celku projektu PHARE' Naši členové pracují na tvorbě a zveřejňování standardů týkajících se oboru praktických lékařů' Při realizaci programu pregraduálního a postgraduálnítro
systému výchovy a výuky praktických lékařů aktivně spolupracujeme s katedrou všeobecného
1ékařství Institutu postgraduálního vzdélávání ve zdravotnictví. S velkým ohlasem se u lékařů
praktické medicíny Setkaly vzděIávací akce, jeŽ jsou organizovány SVL v jednotlivých regionech ČRv rámci kontinuálního vzděIávání.

Významné aktivity
Ve dnech 5.-6. listopadu 1981 se konala v Hradci Králové první konference vŠeobecného
lékařství.Byla to konference historického významu. Vyvstalo na ní několík zásadních probIémů,které se postupně úspěšně začínalyřeŠit:

1. Profilovat všeobecné lékařství jako skutečně samostatný vědecký obor, který bude

schopen nést převáŽnou část léčebnéa hlavně pak preventivní péčeo všechny spoluobčany.
2. Zavést specifický pregraduální a postgraduální systém výchovy a výuky všeobecných
lékařů.
3. Zvědečténía zkvalitnění vlastní lékařské práce v první linii kontaktu.
4. Podchycení zájmll o sebevzdělávání a o vědeckou i výzkumnou činnost co největšího
počtu lékaŤůvšeobecného směru.

K tomu slouŽil a slouŽí několikrát ročně v Praze pořádaný ,,Pracovní den všeobecného
.ékařství". Koná se v Lékařském domě a dává se na něm příleŽitost všem praktickým lékařům
zr'eřejňovat své vědecké a výzkumné práce'
KaŽdý rok poÍádáme dvoudenní vědecké konference všeobecného lékařství' napřiklad XV.
ionference SVL konaná v Kralupech ve dnech 4._5. listopadu 1995 je toho dokladem.
V roce 1984 se konal v PiešťanechI. československý kongres všeobecného lékařstvína téma
Prevence a péčeo zdraví pracujících, včasná diagnostika a aktuální medicína. ČlenovéČeské
Slovenské společnosti všeobecného lékařstvívzájemně navštěvují akce pořádané svými
.polečnostmi'
V dubnu 1994 se konalo Sympozium o systémové enzymoterapii v praxi. SVL byla zašti.ujícíorganizací a při této příležitostibyl oznámen vznik Sekce systémové enzymoterapie

SVL.
Casopisy
SVL vyuŽívá ke své edičníčinnosti časopisu Praktický lékaÍ.Záslužnou práci zde vykonal
\ÍUDr. M. Salač, ktery byl dlouhou dobu zástupcem vedoucího redaktora. Časopis byl v roce
' 985 rozšířen o supplementum, určenévýhradně pro potřebu praktických lékařů. Supplemen.lm vycházelo 4krát ročně v rozsahu 8 stran' od roku 1993 vycházív rámci časopisu Praktický
':kař Společný informačnízpravodaj Společnosti VL a katedry yLIPVZ. Členy redakční rady

jsou MUDr. Petr Herle a MUDr. Alexandra Sochorová. RovněŽ od roku 1993 vych:-

AMl-report, časopis s celostátní působností. lrrčený praktickým lékařůrn, jehoŽ redakční ra;
je sloŽena z praktických lékařů.
Posláním SVL je nadáIe vytvářet postupně solidní, kvalitní vědeckovýzkrrmnou bázi v ob'.ru všeobecnéholékařství. Pokračovat v jecináních na kompetentních místech k vytvoře
optirnálních podmínek v pregraduální a postgraduální výchově praktických lékařůa poclrnÍ:.,
pro školitele i školené.Rozr,íjet nadále rr-rezinárodní vztahy. Podporovat kolegiaiitu a zachor _
etiku lékařské práce. Zachovat tradici celostátních konfer'encí SVL a pracovních dnÚ ' .

odborné a společenské úrovni.
V červnu 1999 bylo vydáno nulté čísločasopisrr Zpravodaj SVL. Byla sestavena redak:
rada. která bude v dalšímvydávání tohoto časopisu pokračovat.

Zahraničníspolupráce
od roku l982 jsme členy mezinárodní společnosti SIMG. Naši členovése pravidelně úča::
jejího kaŽdoročního kongresu v Klagenfurtu v Rakousku se svými aktivními sděleními. B',
nám svěřeno uspořádání rnezinárodního kongresu všeobecného lékařstvíSIMG v Praze r' Fláci kultury ve dncch 23.-26. června 1987. Na progťalnu třídenního kongresu bylo: D*

vzdělávání ve všeobccném lékařství.Prevence kardiovaskulárních chorob. Volná ténl. _
v diagnostice a terapii.

Vědecký sekretář SVL MUDr. Václav Beneš je členem výboru WONCA. Aktivně se pod. .
na přípravě mezinárodní konference WONCA, jeŽ se konala v Praze ve <lnech 30. 6'__] _
l997. Hlavním térnatem byla prevence a podpora zdraví v primární péči.Reference a F '
chvalné z-právy o konferenci byly publikovány ve všech periodikách oboru v Evropě i r :''
moří. Je nutno poděkovat všem organizátorůrn, zvláště MUDr. Václavu Benešovi.

.

Spolu

s

rnístopředsedkyní SVL MUDr. Libuší Válkovou se zúčastnilisvětového kon_9r.,
Hongkongrr, konaného ve dnech l0. 14. června 1995, kde oba přednesli .

woNCA v
sdělení.

Rozvíjí se spolupráce

se

všcobecnýrni lékaři ve Velkó Britárrii, Dánsku, Norsku. Spolec'n. '

_

VL měla zastoupení na zasedání E.A.N.A., kde byly přiiaty informace o našem všeobecn=Iékařství s velkým zájmem.

Vnitřní členění

.
.

Sekce systémové enzymoterapie
Sekce pracovního lékařství

Před,seda:

MUDr. otto Herber.

Veltrusy
Vědecký sekretdř: MUDr. Václav Beneš

IPVZ. Praha
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Podklady zpracoval MUDr. Karel Janík.
Neaktualizováno.

