Sprawozdanie z posiedzenia
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME)
w dniu 22 czerwca 2010 r. w Brukseli
W dniu 22 czerwca 2010 r. w sali sesyjnej International Auditorium odbyło się
jednodniowe spotkanie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Zostało ono
przełożone z kwietnia z powodu paraliżu ruchu lotniczego nad Europą.
Po raz pierwszy spotkanie prowadził nowy Przewodniczący CPME – Konstanty
Radziwiłł.
W skład polskiej delegacji wchodzili: Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej, oraz Klaudiusz Komor, Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy
Międzynarodowej NRL.
Po raz pierwszy spotkanie odbywało się według nowej formuły – od bieżącego
roku istniejące dotychczas podkomisje zastąpiły grupy robocze, które są tworzone
dla opracowania rozwiązań konkretnych problemów. Na wstępie Przewodniczący
CPME przedstawił sprawozdanie z okresu od ostatniego spotkania w październiku.
Podkreślił, że nadal istnieje kilka problemów z którymi CPME musi się zmierzyć, tak
jak z dyrektywą dotyczącą czasu pracy – rządy niektórych krajów, w tym naszego są
zainteresowane zmianą obecnie istniejących przepisów z powodu braku kadry
medycznej.
Podczas posiedzenia podziękowano za długoletnią pracę Sekretarz Generalnej
CPME, pani Lisete Tiddens-Engwirda, która odchodzi na emeryturę. Podczas tego
posiedzenia sprawowała ona po raz ostatni swoją funkcję.
W dalszej części zajęto się materiałami opracowanymi przez grupy robocze.
Dużo czasu poświęcono tematowi związanemu z dysproporcjami w dostępie do
opieki zdrowotnej różnych grup społecznych poszczególnych krajów. Zgodnie
stwierdzono, że kluczowym celem CPME jest działanie na rzecz poprawy
zdrowotności społeczeństw oraz likwidacji nierówności pomiędzy różnymi grupami
społecznymi. Zdecydowano o przeprowadzeniu ankiety celem dokładnego
oszacowania problemu.
Dr M.Wilks przedstawił stan prac swojego zespołu dotyczących tematu e-health
(czyli wykorzystania narzędzi elektronicznych w opiece zdrowotnej).
Zajęto się również szerokim problemem kontaktów i współpracy z przemysłem
farmaceutycznym. Utworzono grupę roboczą, której celem będzie dokonanie
przeglądu przestrzegania zasad współpracy między lekarzem a przedstawicielami
przemysłu farmaceutycznego oraz zasad finansowania szkoleń, konferencji i badań
naukowych przez firmy farmaceutyczne. Podkreślono, że informacja o ewentualnym
sponsoringu musi być jasna i widoczna dla osób trzecich.

Omawiano także implikacje wynikające z przyjęcia przez Radę Europejską
projektu dyrektywy w sprawie opieki trans granicznej, m. in. sprawę uznawania
recept lekarskich.
Najwięcej dyskusji wywoła sprawa dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Od
pewnego czasu na forum Unii odżyła dyskusja dotycząca oddzielenia czasu pracy od
tak zwanego czasu odpoczynku w czasie dyżuru medycznego. Niektórym rządom
zależy na zmianach aby zniwelować niedobór kadry lekarskiej. Zaistniała zatem
konieczność ponownego wyrażenia zdania w tej sprawie przez środowisko lekarskie.
CPME stanowczo potwierdziło, że jesteśmy przeciwni jakimkolwiek zmianom w
definicji czasu pracy czy podziałowi czasu dyżuru na czas pracy i czas odpoczynku
(pozostawania w gotowości). W głosowaniu przyjęto dokument mający stanowić
podstawę do opracowania stanowiska na ten temat oraz będący legitymacją dla
prezydium do stanowczego występowania w tej sprawie na forum unijnym. Wyraźnie
podkreślono w nim również, że klauzula opt-out może być jedynie zastosowana przy
pełnej zgodzie lekarza a brak jej udzielenia nie może skutkować jakimikolwiek
represjami. Delegacja polska również poparła taki punkt widzenia.
Dużo miejsca zajęła dyskusja dotycząca przyszłości CPME. Właściwie
wszyscy zgadzają się, że konieczne są pewne zmiany zwłaszcza w systemie
głosowania oraz we współpracy z innymi europejskimi organizacjami. Dyskutowano
między innymi nad propozycją stworzenia tzw. „Domus Medica” czyli inicjatywy
łączącej wszystkie lekarskie organizacje europejskie i tworzącej struktury dla
wspólnego działania i finansowania.
Zaprezentowane zostały również stanowiska delegacji greckiej oraz
portugalskiej w sprawie zmian w strukturze CPME. Powołano grupę roboczą, która
ma na celu przygotowanie na kolejne posiedzenie konkretnych zmian w statucie
CPME.
Posiedzenie zakończyło się zgodnie z planem po godzinie 16.30.
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