Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS –Výbor 2014-2018

Titul, meno a priezvisko: MUDr. Peter Lipták, narodený: 15. 2. 1960 vo Zvolene
Pracovné zaradenie: Ambulancia všeobecného lekára, Námestie SNP 10, 814 66
Bratislava, Kontakty: mobil: +421 903 440016, email: liptak.peter@vpl.sk
Vzdelanie:1992 – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov Bratislava,
Katedra všeobecného lekárstva, Špecializácia v odbore všeobecného lekárstva 1. stupňa
1985 – Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Hradci Králové, Vojenský lékařský a
doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyňe v Hradci Králové
1979 – Gymnázium vo Zvolene, PC trieda
Profesionálne skúsenosti:1991 - doteraz – všeobecný lekár (od 1996 v privátnej praxi)
1995 - 2006 – ošetrujúci lekár Aktivačného geriatrického centra Betánia v Bratislave
1990 - 1991 – sekundárny lekár IV. Internej kliniky NsP Staré Mesto Bratislava
1985 - 1990 – Vojenský lekár ČS armády(Vojenská nemocnica v Ružomberku a útvary
v západných a južných Čechách)
Iné
2006 - 2010 Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2010 - doteraz riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS
2007 - 2010 člen kategorizačnej komisie MZSR
2007 - doteraz člen pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZSR
2008-2009 jeden z koordinátorov dvojročnej dohody spolupráce WHO s MZ SR
2011 - doteraz predseda sekcie VLD SLK a člen etickej komisie SLK
Od 2006 editor stránky www.vpl.sk, od 2010 editor časopisu Všeobecný Praktik
Od 2006 organizátor konferencií a regionálneho vzdelávania SSVPL SLS, autor
a realizátor projektov SSVPL SLS, koordinátor stanov a autor loga SSVPL SLS z roku
2006, zástupca SSVPL SLS na mnohých podujatiach Wonca a EFPC. Účastník mnohých
rokovaní na ZP a MZSR o kompetenciách, vzdelávaní a financovaní odboru, autor
nákladových kalkulácií odboru. 2005 - doteraz VIP bloger na SME blog,
autor mnohých článkov v odbornej literatúre ale aj v médiách pre verejnosť, novinách a
časopisoch, účastník relácií v rádiách a televíziách. 2004, 2005- absolvent letnej
fotoškoly v Poprade a L.Mikuláši.
Cieľ
Dosiahnuť plné rozvinutie a plnú akceptáciu odboru všeobecné praktické lekárstvo na
Slovensku. Podpora ľudských zdrojov odboru. Vzdelávanie. Zabezpečiť pre ľudí
maximálne efektívne, kvalitné a spravodlivo dostupné zdravotníctvo. Integrácia
a spolupráca na všetkých úrovniach. Podpora aktivít Wonca, EFPC a WHO.
5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy
10.5.2014, Peter Lipták

