
21. Sympozjum Izb Lekarskich  
Państw Europy Środkowej i Wschodniej  
Bratysława, 26 – 27 września 2014 roku Strona 1 
 

Sprawozdanie z 

21. Sympozjum Izb Lekarskich 

Państw Europy Środkowej i Wschodniej  

 

Bratysława, 26 – 27 września 2014 roku 

 

 

Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej  

jest corocznym spotkaniem przedstawicieli samorządów lekarskich z regionu. 

Każdego roku Sympozjum organizuje samorząd z innego państwa.  

1. Sympozjum odbyło się w roku 1994.  

Naczelna Izba Lekarska była organizatorem Sympozjum dwa razy: 

w roku 2001 Sympozjum odbyło się w Warszawie, a w roku 2012 w Krakowie. 

  

Sympozjum nie ma charakteru zorganizowanej struktury, udział w poszczególnych 

edycjach jest dobrowolny. Zaproszenia są kierowane do przedstawicieli izb 

lekarskich, wyjątkowo także do przedstawicieli innych organizacji lekarskich z 

państw, w których prowadzone są działania na rzecz utworzenia samorządu 

lekarskiego. 

 

Sympozjum tradycyjnie odbywa się w formie dwudniowych spotkań, podczas których 

przedstawiciele izb lekarskich przedstawiają raporty nt. ochrony zdrowia w swoich 

krajach oraz swych organizacji i ich działalności w okresie mijającego roku oraz 

omawiają inne zagadnienia istotne dla zawodu lekarza. Podczas dotychczasowych 

sympozjów przedstawiciele izb lekarskich opracowali i przyjęli kilka istotnych 

dokumentów podkreślających znaczenie i rolę, jaką samorządy lekarskie pełnią w 

demokratycznym państwie. 

 

 

 

W dniach 25 – 27 września 2014 r. odbyło się w Bratysławie kolejne, 21. Sympozjum 

Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej (potocznie zwane „ZEVA”), 

którego organizatorem była Słowacka Izba Lekarska.  

W Sympozjum udział wzięli przedstawiciele izb lekarskich z Albanii, Austrii,  Bośni i 

Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz 

Węgier. Naczelną Izbę Lekarską reprezentował Sekretarz Naczelnej Rady 

Lekarskiej, Konstanty Radziwiłł. 

Spotkanie, jak co roku, poświęcone było wymianie informacji i doświadczeń w 

różnych obszarach będących przedmiotem zainteresowania izb. 

Przedstawiono sytuację powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach regionu. 
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Omawiano różne rozwiązania w tym zakresie. Jako modelowej (ocenianej jako 

najlepszego rozwiązania w Europie) wysłuchano prezentacji nt. sytuacji w Holandii. 

Omówiono problemy w zakresie szczepień – kwestie obowiązkowości szczepień, 

różnic w kalendarzach szczepień, problem (nie)szczepienia się przeciw grypie 

lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia. 

Kolejna sesja poświęcona była doskonaleniu zawodowemu. W wielu krajach regionu 

niezrealizowanie obowiązku doskonalenia powoduje automatyczną utratę prawa do 

wykonywania zawodu. Zapowiedziano, że w związku z nowelizacją dyrektywy 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, powinien to być jeden z 

głównych tematów przyszłorocznego Sympozjum. 

Ostatnia część spotkania poświęcona była raportom krajowym.  

Koledzy z Bośni i Hercegowiny mówili o tragicznej powodzi i jej konsekwencjach dla 

systemu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego oraz o pomocy koleżeńskiej, jaką 

Izba kieruje do poszkodowanych lekarzy.  

Przedstawiciel Bułgarskiego Towarzystwa Lekarskiego opowiadał o dramatycznie 

licznej emigracji lekarzy do zamożniejszych krajów UE, oraz niestabilnej sytuacji 

politycznej, która nie daje perspektyw na naprawę systemu ochrony zdrowia.  

Słoweńcy skarżyli się na trudności w reformowaniu systemu ochrony zdrowia 

wynikające z częstych zmian politycznych na stanowisku ministra zdrowia.   

Koledzy z Niemiec mówili o środowiskowej dyskusji na temat problemów końca życia 

oraz zamiarze wprowadzenia egzaminów językowych dla lekarzy-imigrantów. 

Chorwaci opowiadali o nieskutecznym jak dotychczas strajku lekarzy i negatywnym 

jego odbiorze społecznym.   

Koledzy ze Słowackiej Izby Lekarskiej mówili o planach nacjonalizacji dotychczas 

konkurujących ze sobą prywatnych kas chorych, wypowiadania pracy na rzecz 

systemu publicznego mniej niż pełnoetatowym lekarzom oraz planach wprowadzania 

koordynowanej opieki zdrowotnej (pilotaż w regionie trenczyńskim). 

 

Ustalono, że gospodarzem przyszłorocznego spotkania będzie Albańska Izba 

Lekarska, a Niemiecka Izba Lekarska przygotuje wspólną stronę internetową 

uczestników Sympozjum. 

 

 

 

Sporządził: 

Konstanty Radziwiłł. 

 

 


