
Správa o služobnej ceste 

 

V dňoch 14.9. 2017 až 16.9. 2017 som sa zúčastnil stretnutia stredo a východoeurópskych lekárskych 

komôr ZEVA 2017  v hlavnom meste Slovinskej republiky v Ľubľane. Počasie zasadnutiu neprialo, temer 

celý čas bolo daždivo. To však neovplyvnilo plánovaný program zasadnutia, ktorý obsahoval tematické 

referáty, národné správy a prijatie spoločnej rezolúcie o násilí voči lekárom a zdravotníckym 

pracovníkom vôbec. 

Po neformálnom večernom koktaile v krásnej, reprezentačnej a technicky perfektne vybavenej budove 

Slovinskej lekárskej komory na Dunajskej ceste 354 sa na druhý deň v rovnakej budove konalo aj 

zasadnutie delegátov zo 14 krajín. Chýbali len priatelia z Maďarska a Čiernej Hory.   

Zasadnutie otvorila nová prezidentka Slovinskej lekárskej komory pani Dr. Zdenka Čebašek – Travnik. 

Zdôraznila dôležitosť tohoročného zasadnutia z hľadiska nielen výmeny informácií o situácií 

v lekárskych komorách a organizáciách daného regiónu ale aj plánovaným prijatím rezolúcie delegácií 

o problematike násilia voči lekárom. Národné správy obsahujú odpovede týkajúce sa otázok násilia 

voči lekárom v jednotlivých krajinách, pôsobnosti komôr a lekárskych organizácií regiónu pri 

programovaní, prevádzaní, vyhodnocovaní a kontrole pokračujúceho vzdelávania a rozvíjania 

zručností lekárov. Ďalšou oblasťou, ktorá si žiadala osvetlenie bol systém špecializácií, subšpecializácií, 

prípadne certifikovaných činností lekárov v tom ktorom štáte, kompetencií komôr pri validácii týchto 

kvalifikácií a pri ich výkone. Posledná otázka, ktorou sa delegáti zaoberali najmenej boli otázky 

o klinických protokoloch, usmerneniach, o ich vytváraní a o úlohe lekárov, štátnych orgánov, či 

ministerstiev financií alebo zdravotných poisťovní pri ich tvorbe, implementácii a kontrole.  Zaujímavý 

bol prejav prezidenta CMPE a hosťa sympózia ZEVA 2017Jacqua de Hallera o smernici EÚ Economics vs 

Health? EU Proportionality Test for Health Professionals ("Ekonomika vs zdravie? Proporcionalita EÚ 

pre zdravotnícke povolania " 

Deklarácia k násiliu voči lekárom bola prijatá po diskusii nad návrhom slovinskej lekárskej komory a po 

jeho korekcii na záverečnom zasadnutí delegácií v sobotu 16.9. 2017 napoludnie. Delegácia slovenskej 

lekárskej komory, ktorú tvorili MUDr. Robert Roland, člen zahraničného výboru SLK  a MUDr. Jozef 

Weber, rovnako člen zahraničného výboru SLK sa zasadnutia ZEVA 2017 aktívne zúčastňovala.  

20.9. 2017                                                                                              MUDr. Jozef Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cpme.eu/economics-vs-health-eu-proportionality-test-for-health-professionals/
https://www.cpme.eu/economics-vs-health-eu-proportionality-test-for-health-professionals/


PS: prílohami tejto správy sú : informácia o zasadnutí ZEVA 2017 Ľubľana v slovinskom jazyku 

a slovenskom jazyku (zdroj https://www.zdravniskazbornica.si/ ) 

Národná správa Slovensko – anglický text, národná správa Slovensko – ppt prezentácia, anglický text 

Rezolúcia o násilí voči lekárom anglický text + slovenský preklad textu 

„pomocné materiály“: Smernica SLK o CME- anglický preklad, Zákon 587/2004 v aktuálnom znení –

niektoré časti – anglický preklad  

 

Obrázok – členovia delegácií ZEVA 2017 Ľubľana na spoločnej snímke. V popredí členovia – organizátori 

z materskej krajiny, v druhom rade zľava druhá osoba: Jaques de Haler prezident CMPE  

https://www.zdravniskazbornica.si/

