
Sprawozdanie z posiedzenia 

 

Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 

 

w dniach 13 – 15 listopada 2014 r. w Budapeszcie 

 

 

W dniach 13-15 listopada 2014 r. odbyło się w Budapeszcie copółroczne posiedzenie 

Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Rolę gospodarza pełniła Węgierska 

Izba Lekarska, obchodząca w tym roku, tak jak polski samorząd, 25 rocznicę 

odrodzenia.  

Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali kol. Grzegorz Mazur i kol. Konstanty 

Radziwiłł. 

 

Obrady rozpoczęły się od regularnego posiedzenia Zarządu (Executive Committee). 

Następnie obradowały grupy robocze (ds. Leków, ds. tzw. Medycyny Alternatywnej, 

ds. e-Zdrowia, ds. Kwalifikacji Zawodowych) oraz odbyły się warsztaty na temat 

udziału w projektach i przetargach europejskich. 

 

W ostatnim dniu odbyły się posiedzenia Rady i Zgromadzenia Ogólnego CPME, na 

których omówiono i przyjęto sprawy przygotowane wcześniej przez Zarząd oraz 

Grupy Robocze. 

 

W trakcie obrad zajmowano się następującymi sprawami: 

 

- odbyło się kolejne posiedzenie grupy przygotowującej stanowisko CPME ws. 

tzw. medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) – można się 

spodziewać przyjęcia go na wiosennym (2015) posiedzeniu CPME; 

 

- omówiono niektóre praktyczne aspekty wejścia w życie znowelizowanej 

dyrektywy 2013/55 UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(2005/36); 

 

- w poczet członków CPME została ponownie przyjęta francuska Izba Lekarska 

(CNOM); 

 

- przyjęto zrównoważony budżet CPME na rok 2015; 

 

- po kilkumiesięcznych przygotowaniach przyjęto stanowisko CPME ws. 

przejrzystości relacji lekarzy i przemysłu; 

 

 



- przyjęto stanowisko w sprawie Partnerstwa ws. Handlu Transatlantyckiego i 

Inwestycji (TTIP) wyrażające niepokój, że nowe relacje UE i USA mogą 

zagrozić europejskim publicznym systemom ochrony zdrowia; 

 

- przyjęto stanowisko ws. choroby wywoływanej przez wirusa Ebola (EVD) i 

gotowości do pandemii zachęcające UE do bardziej energicznego wspólnego 

przygotowania się na to i inne potencjalne zagrożenia chorobami zakaźnymi; 

 

- przyjęto zobowiązania do dalszego udziału i dystrybucji informacji dot. 

Platformy na rzecz Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia oraz Forum „Alkohol 

a Zdrowie”. 

 

 

 

Sporządzili: 

Konstanty Radziwiłł, Grzegorz Mazur. 

 

Wszystkie przyjęte dokumenty w pełnych wersjach zostaną udostępnione zaraz po 

ich opublikowaniu. 

 


