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Sprawozdanie z posiedzenia 

Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 

w dniach 21 – 23 listopada 2013 r. w Bukareszcie 

  

W dniach 21-23 listopada 2013 r. w Bukareszcie odbyło się copółroczne spotkanie 

Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Naczelna Izbę Lekarska 

reprezentowali Klaudiusz Komor i Konstanty Radziwiłł. 

 

Rolę aktywnego gospodarza obrad pełniło  Colegiul Medicilor din Romania (Rumuńskie 

Kolegium Lekarzy)  - rumuński samorząd lekarski. 

 

W pierwszym dniu, jak zwykle odbyło się posiedzenie Zarządu oraz spotkania grup 

roboczych (ds. Kwalifikacji Zawodowych, ds. Oporności Przeciwdrobnoustrojowej, ds. 

Leków, ds. Zdrowego Starzenia się, ds. Zdrowia Psychicznego i ds. e-Zdrowia).  

W drugim dniu odbyło się posiedzenie plenarne.  

 

Poza omówieniem działalności CPME w ciągu ostatniego półrocza dyskutowano o: 

 wykonaniu budżetu CPME za rok 2013 oraz projekcie budżetu CPME na rok 

2014 – podjęto decyzje w tych sprawach, 

 ewentualnym przyjęciu Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego w poczet 

członków stowarzyszonych CPME,  

 wniosku o stowarzyszenie Europejskiej Unii Medycyny Ubezpieczeniowej i 

Zabezpieczenia Społecznego (EUMASS),  

 niezbędnym lobbingu w okresie wyborów (i zaraz po nich) do Parlamentu 

Europejskiego (przyjęto Manifest CPME, który będzie skierowany do nowo 

wybranych posłów do PE zaraz po objęciu przez nich funkcji), 

 elektronicznym dokumencie lekarza (przyjęto stanowisko wyrażające gotowość 

CPME do administrowania tym projektem),  
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 niedawno uchwalonej nowelizacji Deklaracji Helsińskiej Światowego 

Stowarzyszenia Lekarzy (przyjęto stanowisko popierające nowelizację),  

 odmianach seksualności (przyjęto stanowisko w sprawie praw pacjentów 

homoseksualnych),  

 współpracy z Radą Dentystów Europejskich (CED) (przyjęto tekst memorandum), 

 aspektach zdrowia publicznego takich jak dieta, odżywianie, aktywność fizyczna i 

alkohol (przyjęto zobowiązania CPME w tym zakresie),  

 medycynie alternatywnej (rozpoczęto prace nad stanowiskiem CPME w tej 

sprawie – prawdopodobnie będzie przyjęte wiosną 2014 r.),  

 stanie spraw w zakresie tendencji do standaryzowania medycyny przez instytucje 

niemedyczne (np. CEN),  

 nowelizacji dyrektywy tytoniowej,  

 nowelizacji dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych  

 działaniach dotyczących zdrowia lekarzy.  

 

Zgromadzeni wysłuchali także raportów narodowych oraz przyjęli stanowisko w sprawie 

sytuacji w ochronie zdrowia na Cyprze. 

 

 

Sporządził: 

Konstanty Radziwiłł. 

  


