Sprawozdanie z posiedzenia
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME)
w dniach 30 – 31 października 2015 r. w Brukseli

W dniach 30 – 31 października 2015 r. w Brukseli odbyło się co-półroczne spotkanie
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME).
Polski samorząd lekarski reprezentowali kol. kol. Klaudiusz Komor i Konstanty
Radziwiłł z NRL oraz kol. Krzysztof Schreyer z OIL w Warszawie.
W dniu 30 października odbyły się posiedzenia grup roboczych, które pracowały nad
dokumentami, które miały być przedmiotem pracy Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego
CPME.
W tym dniu miała także miejsce konferencja nt. TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo
w dziedzinie Handlu i Inwestycji), porozumienia między Unią Europejską i Stanami
Zjednoczonymi aktualnie przygotowywanego przez Komisję Europejską i rząd
Stanów Zjednoczonych. Informacje nt. TTIP przedstawili zaproszeni goście: Pascal
Kerneis (dyrektor European Services Forum), Douglas Gregory (dyrektor Komisji
Zdrowia Amerykańskiej Izby Handlowej przy UE (AmChamEU), Mirosław Galar
(negocjator ds. handlu w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej) oraz
Susanne Løgstrup (dyrektor European Heart Network i członek Doradczej Grupy
Interesariuszy ws. TTIP Komisji Europejskiej). Zgromadzeni podkreślali, że ogólnie
pożądana dla gospodarek liberalizacja stosunków transatlantyckich może zagrozić
europejskim publicznym systemom ochrony zdrowia w zakresie wypełniania misji
publicznych placówek opieki zdrowotnej, a także w prowadzeniu ich polityki lekowej.
Zwracano uwagę na brak transparentności prowadzonych negocjacji. Zgromadzeni
potwierdzili obowiązujące stanowisko CPME (i niektórych narodowych organizacji
lekarskich) o celowości wyłączenia obszaru publicznej ochrony zdrowia z zakresu
działania TTIP.
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W dniu 31 października obradował Zarząd, a następnie Zgromadzenie Ogólne
CPME. Omówiono następujące sprawy:
1. Przyjęto informację nt. stanu finansów CPME.
Sytuacja organizacji jest stabilna – wykonanie budżetu na 2015 r. wykazuje
niewielki zysk. Projekt budżetu na 2016 r. skarbnik przygotował niemal kopiując
budżet br. – przyjęto go jednogłośnie.
2. Po dyskusji przyjęto stanowisko w sprawie tajemnicy lekarskiej.
Ma ono związek z nawoływaniami do ograniczenia tajemnicy lekarskiej w
związku z katastrofą niemieckiego airbusa w Pirenejach spowodowaną przez
pilota, który miał różne problemy zdrowotne.
3. Przyjęto projekt wspólnego stanowiska w sprawie ustawicznego doskonalenia
zawodowego lekarzy, które ma być przyjęte przez wszystkie lekarskie
organizacje europejskie. Planuje się, że zostanie podpisane podczas konferencji
na temat doskonalenia zawodowego lekarzy, która odbędzie się w dniu 18
grudnia br. w Luksemburgu.
4. Przyjęto deklarację na rzecz kampanii EU-OSHA „Okiełznać stres” dotyczącej
organizacji zdrowych miejsc pracy (w tym także w ochronie zdrowia).
5. Przyjęto stanowisko w sprawie lepszej ochrony systemów informatycznych w
ochronie zdrowia przed cyber-atakami.
6. Przyjęto stanowisko w sprawie m-zdrowia (technologii medycznych i dotyczących
stylu życia dostarczanych poprzez urządzenia mobilne).
7. Przyjęto stanowisko w obronie personelu medycznego w Turcji, który jest często
obiektem ataku ze strony władz w związku z wojną w Kurdystanie oraz
udzielaniem pomocy medycznej ofiarom zamieszek.
8. Omówiono także zaangażowanie CPME w sprawy dot. problemów diety,
żywienia i aktywności fizycznej, alkoholu, aspektów diagnostyki i leczenia
chorych w zależności od ich płci.
9. Omówiono także problemy systemu ochrony zdrowia w Grecji.
Zgromadzeni przyjęli stanowisko wspierające lekarzy greckich w ich staraniach o
zachowanie bezpiecznego systemu ochrony zdrowia pomimo kryzysu
ekonomiczno-społecznego w tym kraju.

Sporządził:
Konstanty Radziwiłł.
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