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Vec:    Správa z pracovnej cesty. 

 

 

 

V dňoch 6. – 10. júna 2018 som sa zúčastnila na pracovnej ceste do hlavného mesta 

Portugalska Lisabonu, kam som bola delegovaná Slovenskou lekárskou komorou spolu 

s kolegom MUDr. Jozefom Weberom. 

 

Dňa 6. júna sme pricestovali z Bratislavy letecky do Lisabonu a ubytovali sme sa v Hotel 

Sana Lisboa, kde aj prebiehala väčšina rokovaní. Tu boli ubytované aj ostatné delegácie 

z krajín Európskej únie. Z krajín V4 sme boli jediní zástupcovia lekárskych organizácií. 

 

Dňa 7. júna sme sa zúčastnili na spoločnej konferencii AEMH  a FEMS v priestoroch 

Lekárskeho domu v Lisabone. Témou boli správy o aktuálnom stave jednotlivých národných 

zdravotníckych systémov v krajinách EÚ (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Rumunsko, 

Švédsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko) s následnou diskusiou o aktuálnych 

problémoch formou okrúhleho stola. Spoločnými témami bol klesajúci záujem o štúdium 

medicíny, nedodržiavanie európskej direktívy o pracovnom čase a odlišnosti v jednotlivých 

krajinách pri nadčasových a nočných službách, nedostatočná implementácia eHealthu do 

dennej praxe s výnimkou niektorých krajín (napr. Chorvátsko) a na druhej strane obavy 

o bezpečnosť tohto systému. Závažnou témou bola migrácia lekárov, pričom udržanie 

odborníkov v príslušnej krajine sa javí ako globálny problém. Diskutovalo sa aj o tom, kto by 

mal vrátiť náklady vynaložené na edukáciu odídeného špecialistu pôvodnej krajine. 

Vo večerných hodinách sa uskutočnila v spoločenských priestoroch Lekárskeho domu 

recepcia s kultúrnym programom, išlo o hudobnú a tanečnú produkciu študentov lekárskych 

fakúlt, ktorá sa stretla s uznaním o to viac, že medici mali krátko pred štátnicami. 

 

Dňa 8. júna sa uskutočnilo 71. plenárne rokovanie AEMH a 3. spoločné stretnutie AEMH- 

FEMS. Rokovania otvorili prezidenti oboch spoločností Dr. Joao de Deus a Dr. Enrico 

Reginato. Na úvod boli verejne predstavení vedúci všetkých národných delegácií, v našom 

prípade MUDr. Weber. Nasledovali správy o činnosti orgánov AEMH a správy z pracovných 

ciest na medzinárodnej úrovni za rok 2017 (4-th European Hospital Conference, 100 

Influential People in Healthcare, Meeting with ECDE representatives, European Awarness 

Day, EU Health Policy Meeting, AEMH project to develope an European Body of Clinical 

Leadership). Písomné správy sú k dispozícii online na stránkach AEMH. Spoločné rokovanie 

uzavrela správa o hospodárení v podaní pokladníka AEMH. V poobedňajších hodinách sa 

účastníci rozdelili do dvoch pracovných skupín v oddelených rokovacích miestnostiach: 

Clinical Leadership (MUDr. Weber) a Working group on inequalities in European Doctor´s 



Working Conditions and Remuneration (MUDr. Lovrantová). Pracovný deň bol ukončený 

opäť spoločným rokovaním AEMH-FEMS, kedy boli zverejnené výstupy a závery oboch 

pracovných skupín a  každá národná delegácia predstavila v krátkosti svoju krajinu z hľadiska 

situácie v zdravotníctve z pohľadu lekárov-zamestnanocv. Súčasne boli odovzdané 

rozsiahlejšie písomné správy, dostupné online. Spoločná slávnostná večera sa konala 

v historickom centre Lisabonu. 

 

Dňa 9. júna pokračovalo rokovanie AEMH voľbami vedenia a orgánov  spoločnosti. 

Prezidentom sa stal Dr. E. T. Merholz, ktorého poprednou agendou je presadzovanie Clinical 

Leadership. Podpredsedami sa stali kolegovia z Portugalska, Grécka a Nórska. Jednou 

z hlavných tém v nasledujúcom volebnom období bude zabezpečenie dát v elektronickom 

systéme zdravotníctva pred ich zneužitím. Nemenej dôležitou témou bude bezpečnosť 

a ochrana  lekárov – zamestnacov najmä v ambulanciách prvého kontaktu (urgenty) pred stále 

častejším násilím, ako aj ochrana pred neadkvátnymi postihmi úradov pre údajné pochybenia 

pri výkone povolenia. Týmto bol vyčerpaný odborný program. Vo večerných hodinách sa 

uskutočnila spoločná večera s kultúrnym programom. 

 

Dňa 10.júna v skorých ranných hodinách sme s MUDr. Weberom odcestovali z Lisabonu do 

Bratislavy spiatočným letom. 

 

Organizácia a priebeh celej medzinárodnej akcie boli na vysokej profesionálnej úrovni, 

priniesli nám pohľad do skutočnej situácie v problematike lekárov-zamestnancov v iných 

krajinách Európy a umožnila nám prezentovať aj situáciu na Slovensku. Informácie 

a v neposlednej   miere osobné  kontakty môžu byť užitočné pre ďalšiu prácu v rámci 

Zahraničného výboru Slovenskej lekárskej komory. 

 

Ďakujem SLK za príležitosť zúčastniť sa na tomto podujatí, ako aj za dobré 

organizačné zabezpečenie zo strany sekretariátu Stáleho výboru pre zahraničie SLK. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 2. júla 2018. 

 


