Sprawozdanie z delegacji na posiedzenie Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)

W dniach 20-22.10.2016r. delegacja Naczelnej Rady Lekarskiej wzięła udział w UEMS –
Council, które odbyło się w Maison des Associations Internationales w Brukseli.
W skład polskiej delegacji, poza Romualdem Krajewskim, obecnym Prezydentem UEMS
weszli: Halina Borgiel - Marek (przewodnicząca delegacji), Grażyna Sławeta, Marek
Stankiewicz oraz Zbigniew Węgrzyn.
W pierwszym dniu 20 października odbyły się spotkania wybranych sekcji UEMS, w tym
Sekcji Farmakologii Klinicznej, Sekcji Onkologii Klinicznej, Grupy Tematycznej Gojenia
Ran,

Wielodyscyplinarnego

Wspólnego

Komitetu

Onkologii,

Wielodyscyplinarnego

Wspólnego Komitetu Flebologii, Wielodyscyplinarnego Wspólnego Komitetu Chorób Piersi,
Tematycznej Federacji Hipertensjologii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się
inauguracyjne spotkanie Wielodyscyplinarnego Wspólnego Komitetu Chorób Rzadkich i
Nierozpoznanych. W trakcie spotkania wystąpiono z propozycją powołania Europejskiej
Platformy ewidencji chorób rzadkich oraz wymiany doświadczeń

pomiędzy ośrodkami.

Swoją prezentację omówił Enrique Terol Garcia z Komisji Europejskiej. Mówił o strukturze
Sieci (European Reference Networts), podnosił znaczenie telemedycyny, jako narzędzia do
rozwiązywania wielu problemów, nie tylko diagnostycznych, ale również terapeutycznych w
tym: teleradiologii oraz

telekonsultacji w zakresie wielu dziedzin medycznych ze

szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu kostnego, chorób hematologicznych,
nowotworów u dzieci oraz niedoborów odporności. Propozycja dotyczyła 370 szpitali, ponad
900 eksperckich jednostek z 26 krajów , w tym 25 krajów członkowskich UE oraz Norwegii.
Następnie odbyło się plenarne posiedzenie wszystkich sekcji specjalistycznych
UEMS, European Boards oraz Federacji Tematycznych i Wielodyscyplinarnych Wspólnych
Komitetów gdzie przedstawiono wyniki dyskusji i podjętych decyzji w czasie spotkań
grupowych.

W dniu 21 października w godzinach przedpołudniowych odbył się Board Meeting
zastrzeżony dla Przewodniczących poszczególnych Delegacji oficjalnych członków UEMS.
Ze strony Polskiej delegacji w posiedzeniu udział wzięła kol. Halina Borgiel-Marek. Podczas
posiedzenia skarbnik Dr Maillet w rocznym raporcie finansowym przedstawił aktualną
sytuację finansową UEMS oraz budżet na rok 2017.
Równolegle odbywały się posiedzenia grup roboczych: CME-CPD, e-Health, Postgraduate
Training, Quality in Patient Care, Specialist Practice in Current Health Systems. Kol. Marek
Stankiewicz uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej Quality in Patient Care, kol. Grażyna
Sławeta uczestniczyła w posiedzeniu grupy roboczej CME-CPD a kol. Zbigniew Węgrzyn
uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej Postgraduate Training.
Podczas posiedzenia grupy Postgraduate Training dyskutowano projekty zmian w
Dyrektywie UE 2005/36/CE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Kol. Zbigniew
Węgrzyn zwrócił uwagę, że pilnie należy doprecyzować kwestię tzw. minimalnego czasu
trwania poszczególnych specjalizacji. Informacja podana w Dyrektywie 2005/36/CE w
załączniku V wymaga uściślenia, ponieważ nie wiemy, czy minimalny czas trwania
specjalizacji obejmuje również tzw. common trunk czy jest to wyłącznie efektywny czas
trwania danej specjalizacji. Prowadzi to do różnego interpretowania tego przepisu przez
decydentów w poszczególnych krajach członkowskich UE. Postanowiono zwrócić się do
Komisji Europejskiej z wnioskiem o dopracowanie tego punktu Dyrektywy.
W

czasie

posiedzenia

plenarnego

UEMS

Council

Meeting

przedstawiono

sprawozdanie Sekretarza Generalnego UEMS prof. V. Papalois z poprzedniego spotkania
Council Meeting, które odbyło się w Warszawie w październiku 2015 roku. Spotkanie w
Warszawie uznano za bardzo twórcze, ponieważ podjęto tam ważne ustalenia m. in.
dotyczące dalszego rozwijania zasad EACCME 2.0. Następnie sekretarz generalny UEMS
przedstawił sprawozdanie okresowe z działalności UEMS.
W kolejnym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych grup roboczych
przedstawili dyskutowane w czasie porannych spotkań przez grupy robocze tematy i
problemy do rozwiązania stojące przed UEMS. Kolejno głos zabierali : Prof. Griebenow
przewodniczący Grupa 1, która skupiała specjalistów w zakresie alergologii, kardiologii,
endokrynologii, gastroenterologii, geriatrii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych,
onkologii,

nefrologii,

neurologii,

pediatrii,

medycyny

fizykalnej

i

rehabilitacji,

pneumonologii, reumatologii. Grupa 2 reprezentowana była przez Prof. Benedetto i skupiała
specjalistów w zakresie chirurgii klatki piersiowej, ginekologii i położnictwa, neurochirurgii,

okulistyki, chirurgii szczękowej, ortopedii, otorynolaryngologii, chirurgii dziecięcej,
plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, chirurgii ogólnej, torakochirurgii, urologii,
chirurgii naczyniowej. Dr Marc Hermans zaprezentował wnioski z posiedzenia grupy 3, w
której znaleźli się specjaliści w zakresie anestezjologii, psychiatrii dzieci i dorosłych,
psychoterapii, genetyki klinicznej, neurofizjologii klinicznej, dermatologii i wenerologii,
medycyny ratunkowej, medycyny laboratoryjnej, mikrobiologii, medycyny nuklearnej,
medycyny pracy, patologii, farmakologii, zdrowia publicznego, radiologii, onkologii
radiacyjnej i radioterapii.

W kolejnym dniu 22 października przedstawiciele kilku sekcji specjalistycznych
przedstawili

nowe

wymogi

i

rekomendacje

szkoleniowe

dotyczące

kształcenia

specjalizacyjnego w dziedzinach: chorób wewnętrznych, neurologii, medycyny nuklearnej,
diagnostyki laboratoryjnej i medycyny bólu. Rekomendacje te mają kluczowe znaczenie w
harmonizacji i unifikacji programów specjalizacji w UE, co przyczynia się do prowadzenia
kształcenia specjalizacyjnego w poszczególnych krajach członkowskich UE na wymaganym
poziomie. W naszym kraju kol. Z. Węgrzyn uczestniczy w przygotowaniu i wdrażaniu w
systemie specjalizacji nowych programów specjalizacji z wykorzystaniem wymienionych
rekomendacji i wymogów poszczególnych sekcji specjalistycznych UEMS. Dzięki temu
Polski system specjalizacji spełnia wymogi Dyrektywy UE i UEMS co przekłada się z kolei
do automatycznego uznawania naszych dyplomów specjalisty w UE.
W dalszej części posiedzenia Dr C. Cuvelier Prezydent Sekcji Patologii przedstawił
propozycje uchwalenia zakazu stosowania formaliny mającej szkodliwy wpływ na zdrowie
personelu medycznego w zakładach patomorfologii.
Dwa towarzystwa europejskie: Bułgarskie Towarzystwo Medyczne wystąpiło o
przyjęcie do UEMS w charakterze pełnego członka natomiast Serbskie Towarzystwo
Medyczne wystąpiło z wnioskiem o członkostwo jako towarzystwo stowarzyszone z UEMS.
Wnioski zostały zaakceptowane przez zgromadzenie.
Arabski Komitet Specjalizacji Medycznych w Iraku złożył aplikacje o członkostwo w
UEMS w charakterze obserwatora.
Zaproponowano utworzenie nowej Komisji Flebologii (Board of Phlebology) oraz
zmianę nazwy Sekcji Biopatologii na Sekcję Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedstawiono założenia nowej wersji przepisów regulujących Medyczne Kształcenie
Ustawiczne EACCME 2.0. Są to bardzo istotne jednolite przepisy regulujące akredytację

medycznego kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego lekarzy w UE w
szczególności obejmujące kryteria akredytacji różnych form kształcenia stacjonarnego oraz
kryteria akredytacji kształcenia na odległość e-learning z użyciem jednolitego systemu
punktów edukacyjnych European Continuing Medical Education Credits (ECMEC).
Uczestniczymy w tym systemie poprzez akredytację krajowych i międzynarodowych
wydarzeń edukacyjnych zgłaszanych przez organizatorów do Naczelnej Izby Lekarskiej
zgodnie z opracowanymi przez UEMS kryteriami. Dlatego nowa wersja EACCME 2.0 jest
ważna również dla naszego systemu doskonalenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Przewodniczący delegacji Brytyjskiej przedstawił problemy związane z Brexitem oraz
wyraził wolę dalszej współpracy i uczestniczenia w UEMS. Prof. Rowland przywołał zasługi
BMA dla rodziny UEMS.
Przedstawiono propozycję uznania medycyny ogólnej/medycyny rodzinnej jako
formalnej specjalizacji i dopisania jej do listy oficjalnych specjalizacji uznawanych w UE.
Pod koniec spotkania ustalono harmonogram posiedzeń na najbliższe dwa lata:
Wiosna 2017 – Izrael; 27-28. 04.
Jesień 2017 – Bruksela; 20-21. 10
Wiosna 2018 – Maroko; 13-14. 04
Jesień 2018- 19-20. 10. ; miejsce do uzgodnienia
Reprezentacja Polski na posiedzenie UEMS : Halina Borgiel-Marek, Grażyna Sławeta,
Magdalena Czarnecka-Operacz, Zbiegniew Węgrzyn

Przygotowane przez H. Borgiel-Marek, G. Sławetę, Z. Węgrzyna

