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27. mája 2011 sa v Rimavskej Sobote konala odborná konferencia zdravotníkov 

Gemersko-novohradského regiónu s tradíciou temer polstoročia. 

Lekárska sekcia bola v priestoroch Domu kultúry, aj so sprievodnou expozíciou 

liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. 

Pracovný deň začal o 8 hod. slávnostným otvorením, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 

mesta i vedenia miestnej nemocnice. V príhovoroch nezdravotníkov dominovali slová vďaky 

a uznania. Zdravotníci zase upozorňovali na zhoršujúce sa podmienky pre ich prácu. 

Odovzdali sa ocenennia členov SLS. 

Pokračovalo sa odborným programom o 8
30

 hod. 

Ako prvá bola sekcia „hostí“. Veľmi pekná a didakticky vzácna bola prednáška 

o fibrilácii predsiení. Poučná i vyzývajúca zároveň bola prednáška o bolesti v detskom veku. 

Tretia prednáška bola o omylnosti i poctivosti lekára i vyšetrovacích metód. Skvelý bol 

profesor Hyrdel v NET a mladým zdokumentoval, že vieme byť aj svetovo úspešní. Ďalší 

vstup priblížil dianie na operačnej sále pri Tx obličky formou filmu. Záverečné prednášky 

prvého bloku boli skvelé a okrem odbornej vyspelosti sú aj dôkazom spolupráce 

cezhraničných susedov.  

Druhý blok bol „chirurgický“ a prezentovali sa regionálne nemocnice a ich oddelenia 

výsledkami svojej práce. Prezentácie boli hodnotné a aktuálne, vychádzali z každodennej 

práce. Mali veľmi dobrú úroveň. Oslovovali nielen špecialistov, ale boli vzácne i pre 

všeobecný rozhľad ostatných lekárov. 

 V treťom bloku „varia“ odzneli prednášky z nechirurgických odborov. Okrem 

poučnosti boli aj medicínsky zaujímavé. Vhodne dopĺňali všeobecný rozhľad, ktorý je tak 

prepotrebný v bežnom živote zdravotníkov. 

 Záverečný blok pod pracovným názvom „radiodiagnostika a radioterapia“ bol 

prevažne onkologicky orientovaný. Dominovali domáci prednášajúci. Napriek poobedňajšej 

únave, účastníci vydržali a diskusie boli zaujímavé. Ponaučenia a vedomosti do praxe tiež 

nechýbali. 

 Aby bolo hodnotenie objektívne, musí byť urobené z niekoľkých „uhľov pohľadu“. Po 

stránke medicínskej bola konferencia prínosom v zmysle zvýšenia kvalifikácie lekárov 

i informovanosti o nových diagnostických i liečebných modalitách. 

Po stránke spoločenskej vysoko hodnotím korektnosť počas prednášok, v diskusiách 

i kuloárnych debatách. Ešte sa vieme stretnúť a rozprávať sa! 

 V kontexte nekonečných a nedokončených reforiem a v kontexte  „znechutenia“ 

z nezáujmu o zdravotníctvo (okrem biznisu zo zdravotníctva) obdivujem a vysoko si vážim 

veľký počet účastníkov i záujem prednášajúcich. Odznelo 28 prednášok z jedenástich 

nemocníc a z 25 pracovísk. Celkom sa podujatia zúčastnilo 276 lekárov. 

 Úžasní sú aj tí, ktorí to celé organizovali, finančne i materiálne zabezpečili. A bez 

sponzorov to asi nie je možné – aj im vďaka. 

„GNLZD“ už majú zrelý vek a aj vyzretú formu i obsah. Prajem GNLZD a ich organizátorom 

- zdravie, šťastie a požehnanie. 

 Bolo mi cťou byť odborným garantom. 

 

V Banskej Bystrici 7.6.2011    Šinkovič jr. 

 


