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Sprawozdanie z posiedzenia
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME)
w dniu 23024 listopada 2012 r. w Limassol.
W dniach 23-24 listopada 2012 r. W Limassol na Cyprze odbyło się
posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). W skład polskiej
wchodzili kol. Grzegorz Mazur i kol. Konstanty Radziwiłł. Reprezentowanych było 26
narodowych organizacji lekarskich oraz wielu gości z innych europejskich organizacji
lekarskich. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia cypryjskiej minister zdrowia dr.
Androulli Agrotou, która omówiła sytuację w ochronie zdrowia na wyspie oraz plany
reformy systemu.
Pierwszego dnia liczne grupy robocze przygotowywały ostateczne projekty
stanowisk (praktycznie przedyskutowane i przygotowane już wcześniej podczas
długotrwałych prac prowadzonych z użyciem internetu.
Drugiego dnia odbyły się posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego.
Omawiano następujące sprawy:
1.
e-zdrowie. Przyjęto obszerne stanowisko CPME w sprawie
przygotowywanej przez Komisję Europejską regulacji dotyczącej
ochrony danych. Oprócz ogólnej opinii zaproponowano liczne
konkretne poprawki do dokumentu w częściach dotyczącej
ochrony zdrowia.
2.
Polityka lekowa. Przyjęto obszerne stanowisko w sprawie projektu
unijnej regulacji dotyczącej badań klinicznych oraz stanowisko w
sprawie leków wydawanych bez recepty (OTC). Omawiano także
etyczne aspekty relacji lekarzy z przedstawicielami przemysłu
farmaceutycznego
3.
Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe. Przyjęto tekst porozumienia
w tej sprawie między CPME i Europejską Federacją Lekarzy
Weterynarzy.
4.
Uznawanie kwalifikacji zawodowych. Omówiono stan spraw
dotyczących toczącego się procesu nowelizacji unijnej Dyrektywy
nr 2005/36 (Zarząd CPME już we wrześniu przedstawił konkretne
propozycje legislacyjne w tym zakresie – stanowisko to
podtrzymano).
5.
Polityka dotycząca wyrobów medycznych. Omawiano projekt
stanowiska CPME w sprawie projektu unijnej regulacji dotyczącej
wyrobów medycznych – prace będą kontynuowane.
6.
Europejska standaryzacja. Omawiano stan inicjatywy standaryzacji
chirurgii estetycznej przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych kroków
blokowania jej na poziomie narodowych organizacji członkowskich
CPME.
7.
Zdrowe starzenie się. Omówiono udział CPME w różnych europejskich
projektach w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego
na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP AHA) oraz
dotyczących chorób przewlekłych.
8.
Palenie. Przyjęto wzór listu (następnie przyjętego przez wszystkich
obecnych przedstawicieli innych europejskich organizacji
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lekarskich) do nowo mianowanego komisarza UE Toniego Borga
do spraw zdrowia i konsumentów wyrażającego oczekiwanie
środowiska lekarskiego jak najszybszego przeprowadzenia już
przygotowanej nowelizacji dyrektywy antytytoniowej.
9.
Dieta, odżywianie, aktywność fizyczna, alkohol. Omówiono liczne
aktywności dotyczące tych zagadnień, podejmowane przez CPME
oraz narodowe organizacje członkowskie.
10.
Udział CPME w projektach europejskich: Chain of Trust
(telemedycyna), InterQuality (finansowanie opieki zdrowotnej),
EUHWorkforce (rynek pracy w ochronie zdrowia), Joint Action on
Patient Safety and Quality of Care (bezpieczeństwo i jakość opieki
zdrowotnej) i Momentum (telemedycyna).
11.
Kryzys ochrony zdrowia w Grecji. Przyjęto rezolucję wzywającą rząd
Grecji do współpracy ze środowiskiem lekarskim w zakresie
ratowania systemu opieki zdrowotnej od skutków kryzysu
finansowego w tym kraju.
12.
Finanse CPME. Omówiono sytuację finansową organizacji, która jest
stabilna. Przyjęto bezpieczny budżet CPME na rok 2013.
Obrady odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze stworzonej przez
gospodarzy spotkania – Ogólnocypryjskie Stowarzyszenie Lekarzy (w praktyce: izbę
lekarską) oraz lokalny oddział tej organizacji w Limassol. Było to ostatnie posiedzenie
prowadzone w tej kadencji przez obecnego Prezydenta CPME – Konstantego
Radziwiłła, któremu nie szczędząc słów pełnych uznania i szacunku, podziękowano
spontaniczną owacją na stojąco. Niezwykle miłym końcowym akcentem gościnności
cypryjskich lekarzy było zaproszenie do zorganizowanego własnymi siłami muzeum
medycyny w Kato Polemidia.
Sporządził:

Grzegorz Mazur

