Program konferencie, 23. marca
1. časť
08:30 – 09:00 Slávnostné otvorenie
09:00 – 09:45 Hlavná prednáška: Zalika Klemenc Ketiš (Slovinsko):
Akým spôsobom máme vyučovať kvalitnú a bezpečnú všeobecnú medicínu?
09:45 – 10:30 Hlavná prednáška: Jaime Correia de Sousa (Portugalsko):
Vyučujeme budúcich všeobecných lekárov: Akú zmenu potrebuje odborné vzdelávanie?
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu a čaj
11:00 – 12:15 ÚSTNE PREZENTÁCIE (5x 15 min.)
#1 Peter Kalanin (Slovensko):
Vzdelávanie všeobecných lekárov na Slovensku
#2 Stephanie Dowling (Írsko):
Celoživotné vzdelávanie pre všeobecných lekárov
pracujúcich vo vidieckom prostredí: Prehľad odbornej literatúry
#3 Esra Meltem Koç (Turecko):
Program riadenia kvality v zdravotníckych zariadeniach v Turecku: Vnímanie kvality
poskytovateľov zdravotníckych služieb pacientmi a ich príbuznými
#4 Giovanni Calusi (Taliansko):
Prediabetický sieťový skríning a vzdelávací program
v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti
#5 Eszter Pitás (Maďarsko):
Posudzovanie bezpečnostných rizík pre pacientov v rámci primárnej zdravotnej
starostlivosti v Maďarsku

11:00 – 12:15 WORKSHOPY (3x 75 min.)
#1 Andrée Rochfort & Isabelle Dupie (EQuiP):
Formovanie úlohy všeobecného lekára v rámci integrovaných
zdravotníckych služieb v roku 2018 a ďalej
#2 Zlata & Zalika (EQuiP) & Claire Thomas (VdGM):
Využitie analýzy mimoriadnej udalosti v procese vyučovania kvality

a bezpečnosti pre študentov všeobecnej medicíny
#3 Hector Falcoff (EQuiP):
Zlepšovanie kvality na praktickej i regionálnej úrovni
12:15 – 13:00 Plenárna diskusia
13:00 – 14:00 Obed
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2. časť
14:00 – 14:45 Hlavná prednáška: Ilkka Kunnamo (Fínsko):
Informačné technológie v zdravotníctve v prospech občanov i odborníkov na
zdravotnú starostlivosť
14:45 – 15:30 Hlavná prednáška: Harris Lygidakis (Grécko):
Od globálneho k lokálnemu: Obrat v inováciách a premýšľaní o budúcnosti zdravotnej
starostlivosti
15:30 – 16:00 Prestávka na kávu a čaj
16:00 – 17:15 ÚSTNE PREZENTÁCIE (5x 15 min.)
#1 Jana Bendová (Slovensko):
eHealth na Slovensku - komplikovaný pôrod
#2 Tommaso Barnini (Taliansko):
Družstevný projekt REACT (Elektronický prístupový register mimo
úradné hodiny)
#3 Maria José Correia (Portugalsko):
Projekt na zlepšovanie kvality: Optimalizácia telefonického
pripojenia v jednotke primárnej zdravotnej starostlivosti v Portugalsku
#4 Vildan Mevsim (Turecko):
Vývoj pomôcky na posudzovanie klinických rizík osteoporózy
(OSTEORISKAPP) za použitia syndromického prístupu
#5 Montse Moharra (Španielsko):
Zdieľané rozhodovanie v Katalánsku: Nový krok

k zlepšeniu rozhodovacieho procesu
16:00 – 17:15 WORKSHOPY (3x 75 min.)
#1 Jan van Lieshout (EQuiP):
Orientácia na pacienta v primárnej zdravotnej starostlivosti z lekárskej perspektívy
#2 Harris Lygidakis:
Spoločenské nástroje na vedenie projektu a tímovú spoluprácu
#3 Stephanie Dowling:
Bezpečnejšie predpisovanie liekov prostredníctvom znižovania spotreby liekov pre
pacienta, ktorý má všetko
17:15 – 18:00 Plenárna diskusia
19:00 – 23:00 Slávnostná večera
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24. marca
09:00 – 09:45 Hlavná prednáška: John Brodersen (Dánsko):
Nadmerná diagnóza
09:45 – 10:30 Hlavná prednáška: Adrian Rohrbasser (Švajčiarsko):
Plavba na mori nadmernej liečby: Ako praktikovať
informované rozhodovanie tvárou v tvár neistote?
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu a čaj
11:00 – 12:15 ÚSTNE PREZENTÁCIE (5x 15 min.)
#1 Peter Lipták (Slovensko):
Rast nadmernej diagnózy a nadmernej liečby ako ukazovatele
zhoršenia zdravotnej starostlivosti
#2 Carlos Martins (Portugalsko):
Účinok pokusného zásahu do objednávkového softvéru na
predpisovanie nevyhnutných laboratórnych testov:
Randomizovaná kontrolovaná štúdia

#3 Luís Rosális Bastos (Portugalsko):
Zlepšovanie stupňa očkovania proti pneumokokovej nákaze v prípade pacientov s
cukrovkou
#4 Cari Almazán (Španielsko):
Ako znížiť nadbytočnú starostlivosť?
Základný projekt z Katalánska
#5 Johanna Caro (Španielsko):
Vnímanie a názory odborníkov na zdravotnú starostlivosť
týkajúce sa nízkonákladovej praxe
11:00 – 12:15 WORKSHOPY (3x 75 min.)
#1 Eva Arvidsson & Adrian Rohrbasser (EQuiP):
Radosť z ukazovateľov kvality v malých skupinách
#2 Maria Pilar Astier Peña (EQuiP):
Bezpečné liečenie:
Aké sú hlavné témy v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti?
#3 Claire Thomas & Stuart d’Arch (VdGM):
Kvalitná starostlivosť o duševné zdravie vo všeobecnej medicíne
12:15 – 13:00 Plenárna diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Záverečný ceremoniál

