Sprawozdanie z Forum EFMA/WHO
Herzliya, Izrael
W dniach 28.06.2017 -1.07.2017 odbyło się coroczne spotkanie EFMA/WHO Forum w
Herzliya pięknym, nadmorskim mieście w Izraelu. W spotkaniu wzięły udział delegacje z
krajów Europy i Azji. Reprezentantami polskiej delegacji byli: Grażyna Sławeta z Kielc i
Marek Stankiewicz z Lublina, członkowie Komisji Współpracy Międzynarodowej
Naczelnej Rady Lekarskiej.

W tym roku poruszano problemy dotyczące Deklaracji Genewskiej, turystyki „medycznej”,
dostępu do medycyny, zagrożeń cybernetycznych, dużej ilości danych , zawodów
medycznych i komputerów nowej generacji.
Problem Deklaracji Genewskiej oraz przegląd tej deklaracji przedstawili Dr. Otmar Kloiber
oraz Dr. Ramin Parsa-Parsi z Niemiec oraz Dr. Rael Strous z Towarzystwa Izraelskich
Lekarzy. Deklaracja po dyskusjach ma być zatwierdzona i po poprawkach jesienią w tym
roku w Chicago.
Kolejne tematy-wystąpienia w formie wykładów wygłosili: Annabel Seebohm i dr Jonathan
Guy Wapner- dotyczyły one dostępu do medycyny.
Turystyce medycznej poświęcone były kolejne wystąpienia sekretarza generalnego
Stowarzyszenia Lekarzy Izraela- adv. Leah Wapner oraz jak ta sytuacja wygląda w Izraelu
przedstawiła ten problem Yulia Eitan. Ta ostatnia podała jak wygląda rozwiązanie –regulacja

turystyki medycznej w Izraelu. Ważna jest przejrzysta ekonomia (dotyczy to np. Singapuru,
Indii, Tajlandii- jest to rozwiązane przez Rząd i Ministra Zdrowia.
Kto jest turystą medycznym?- zagraniczni pracownicy, ludzie z zagranicy. Leczą się oni
zarówno w publicznych(73%) jak i prywatnych ośrodkach(27%). Ważne jest aby ten problem
był rozwiązany.

Prezydent Prof. Maksut Kulzhanov z Kazachstanu omówił turystykę medyczną, jej
kierunki i perspektywy w Kazachstanie. Wykład był bardzo interesujący.
Kolejny dzień poświęcony był zagrożeniom cybernetycznym w związku z tym, że dane
pacjentów znajdują się w formie elektronicznej w szpitalach i przychodniach w przestrzeni
informatycznej.
Tematyka ta omawiana przez Itzik Kochav, Matan Scharf -specjalistę od bezpieczeństwa
cybernetycznego; Elad Etzioni- specjalistę od ubezpieczenia oraz Chena Girata- kierownika
wydziału bezpieczeństwa narodowego w Izraelu.
Zawsze istnieje ryzyko przedostania się danych w niepowołane ręce toteż
odpowiednie zabezpieczenia są bardzo ważne.
Możliwe są ataki przez hakerów, dlatego bardzo ważny jest wzrost zabezpieczeń i
bezpieczeństwo systemów medycznych. Dotyczy to zabezpieczenia dokumentacji medycznej
i tak zwane cyber ubezpieczenie.
Dr. Jacques de Haller omówił używanie dużej ilości danych do poprawienia opieki
zdrowotnej. Inni wykładowcy również zwrócili uwagę jak istotne są informacje-dane w
kontekście indywidualnego leczenia (Dr. Otmar Kloiber- sekretarz Generalny, Światowe
Stowarzyszenie Lekarzy)oraz protekcja przez Publiczną Ochronę Zdrowia.

Na koniec Dr. Reiner Brettenthaler przedstawił raport krajowy. Otrzymaliśmy również
książeczkę-opracowanie w wersji papierowej – jak przedstawia się aktualnie Izraelski System
Ochrony Zdrowia-wydany i opracowany przez Israeli Medical Association, Ramat Gan,2017.
Wykłady odbywały się codziennie w godzinach od 9.00-17.00, dodatkowo pytania z
sali i dyskusja dotycząca tych ważnych problemów była obecna w każdy dzień tej
konferencji.

Pogoda w Izraelu była słoneczna, piękne morze śródziemne , błękitne niebo ,piaszczyste plaże
ale trzeba było spacerując bardzo uważać, gdyż na plaży było dużo meduz (czerwiec i lipiec
jest ich najwięcej), które mogą dotkliwie poparzyć. Poparzenia są bardzo bolesne a mogą być
też śmiertelnie niebezpieczne.
Żal było wyjeżdżać z pięknego Izraela.
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