
   Správa zo služobnej cesty  8.-11.11.2018 Ženeva (Švajčiarsko) CPME General  Assembly, 

Board Meeting  

V dňoch 9. a 10.11. 2018 sa v Ženeve uskutočnilo zasadnutie  Valného zhromaždenia a 

Rady Stáleho výboru európskych lekárov CPME, na ktorom sa zúčastnili delegácie 

lekárskych komôr  a asociácií členských krajín, pozorovateľov a asociovaných krajín.  Za 

SLK sa zúčastnila MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH.  

Program:  

 1. panelová diskusia Zdravotná starostlivosť v ohrození, panelisti Dr. Downey, 

Medzinárodný výbor  Červeného kríža, prof. Dr. Civaner, Turecká lekárska asociácia, Dr.  

Eidelman, Prezident Svetovej lekárskej asociácie. 

2. národné správy, VB- brexit a zdravotná starostlivosť, Poľsko- štrajk lekárov za zvýšenie 

miezd a zlepšenie pracovných podmienok, Nemecko- agentúra registrovaná na Malte  

ponúka platené lekárske vzdelanie v  Nemecku a  Španielsku bez patričnej odbornej  úrovne. 

Treba odmietnuť takého praktiky, aby nebola ohrozená kvalita zdravotnej starostlivosti.   
3. zasadnutia pracovných skupín pre zdravý životný štýl, farmáciu, odbornú prax - ako 

zvládať negatívny politický, mediálny, ekonomický, pacientský tlak - len lekári majú mať 

právo predpisovať lieky. zdravotnú starostlivosť o utečencov - lekárov (kurzy, jazyk, prax, 

licencia), 65 mil. ľudí bude migrovať po svete v budúcich 5 rokoch.  

4. návšteva Múzea Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Interaktívne múzeum, na 

osudoch konkrétnych ľudí ukazuje vznik, úlohy a poslanie  Červeného kríža, solidaritu 

a medzinárodnú spoluprácu.  

5. okrúhly stôl prezidenta CPME, prezidentov národných komôr  a vedúcich delegácií  

- Dr. Waminathas, generálna riaditeľka pre programy Svetovej lekárskej  asociácie. Hlavné 

problémy ovplyvňujúce zdravie:  1. chýbajúce  ľudské zdroje v zdravotníctve 2. pacienti - 

informácie, očkovacia antikampaň, preventívne programy, konflikty vo svete, utečenci, 3. 

štandardizácia zdravotnej starostlivosti, 4. životné prostredie. - diskusia ako zvýšiť aktivitu a 

zapojenie malých členských štátov do činnosti pracovných skupín.  

5.  Valné zhromaždenie a Rada CPME  

Z programu vyberám:  

- voľby vedenia CPME na obdobie 2019 - 2021: Prezident Prof. Dr. Montgomery, 

Nemecko, viceprezidenti:  Dr. Walley, Írsko, Dr. Bakke, Nórsko, Dr Keijzer, Holansko, 

Dr.  Brogienė, Litva,  pokladníčka Dr. Parkkila-Harju, Fínsko.   

- prijatie Kosovskej lekárskej komory za pozorovateľa CPME. (SR neuznáva Kosovo 

ako samostatný štát).   

- stiahnutý návrh na prijatie za pozorovateľa Lekárskej komory Srbska kvôli jej nejasnej 

pozícii v rámci Bosny a Hercegoviny.  

- vyhlásenie k voľbám do parlamentu EU 2019 - CPME presadzuje svoje priority na 

zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti naprieč Európou.  

- schválenie rozpočtu na rok 2019. Členské zostáva bez zmeny.  

Nasledujúce zasadnutie bude v apríli 2019 na Malte. MUDr. Ľudmila Lysinová, 11.11.2018  
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