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Sprawozdanie z delegacji 

 

W konferencji, w całości sponsorowanej przez organizatorów ( w tym koszty podróży i 

zakwaterowania w wytwornym hotelu Marinela) wzięło udział 150 osób, w tym 63 osoby z 

państw Europy Środkowej, począwszy od krajów bałtyckich, poprzez państwa Trójkąta 

Wyszehradzkiego, a kończąc na Bałkanach oraz Macedonii, Grecji i Turcji.   

 

Organizatorem konferencji była międzynarodowa inicjatywa pacjentów, wspierana przez 

Bułgarską Federacje Pacjentów, jak również Parlamentarzystów Europejskich, przedstawicieli 

DG Sante (Arturo Carvalho), Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME – Annabel 

Seebohm), korporacji lekarskich z Polski, Węgier i Słowenii, przedstawicieli nauki, 

ekspertów zdrowia publicznego i farmakoekonomiki oraz liczną grupę najpotężniejszych 

światowych koncernów lekowych. 

 

Konferencja obradowała pod auspicjami Ministra Zdrowia Republiki Bułgarii, Dr. Petara 

Moskova (46 lat), w wykształcenia lekarza, specjalisty anestezjologa, który zdążył już 

wzbogacić swoją zawodową osobowość o doświadczenia we Francji, USA, Hiszpanii i 

Wielkiej Brytanii. Oto jego propozycja skierowana do uczestników konferencji:  

 

 
 

Konferencję podzielono na 8 sesji po 90 minut każda. Szczegółowa agenda jest dostępna na 

stronie sieciowej konferencji – www.pactconference.eu 

http://www.pactconference.eu/


 

 
 

Węgierską izbę lekarską reprezentowała Renata Tar, a słoweńską Brane Dobnikar. Oboje z 

wykształcenia prawnicy, od wielu lat bardzo aktywni w medycznych gremiach europejskich. 

Byłem więc jedynym lekarzem, reprezentującym korporację lekarską.  

 

Największe wrażenie zrobiło na mnie wystąpienie pani Alyna C . Smith, reprezentantki 

PICUM – Heath, Legal Strategies and Women, Platform for International Cooperation and 

Undocumented Migrants.   

 

http://picum.org/en/our-work/who-are-undocumented-migrants/ 

 

Mam nadzieje, że ta wiedza i nawiązany przeze mnie kontakt może nam się w samorządzie 

przydać, zwłaszcza w dobie intensyfikacji ruchów emigracyjnych. 

 

 

 

Głównym przesłaniem konferencji było wypracowanie skutecznych sposobów polepszenia 

dostępu obywateli i rezydentów w państwach Europy Środkowej do opieki zdrowotnej 

na najwyższym jakościowo poziomie. 

 

Ten dostęp (Access) określono zgodnie z reguła języka angielskiego jako pięć przymiotów, 

zaczynających się od pierwszej litery alfabetu : (5As) : availability, adequacy, accessibility, 

affordability and appropiateness.  

http://picum.org/en/our-work/who-are-undocumented-migrants/


Co oznacza w dokładnym tłumaczeniu : osiągalność, odpowiednią ilość, przystępność z 

możliwością dojazdu, finansową zdolność do korzystania oraz trafność i celowość 

leczenia bądź doraźnej pomocy czy przynoszenia ulgi. 

 

W tym duchu przebiegała konferencja. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy uczestniczyłem 

międzynarodowym spotkaniu, w którym tak szeroko zakreślono zdrowotne priorytety naszych 

podopiecznych. 

 

Wszystkie materiały zebrane na konferencji przekazuję do Komisji Współpracy 

Międzynarodowej NRL. 

 

Zainteresowanych tematem kieruję na bieżąco na stronę : http://pactconference.eu/ 

 

 

Marek Stankiewicz, NRL 

 

Komisja Współpracy Międzynarodowej 

 

 

 

 

 

                                    

 

Lublin, dnia 16 września 2016 roku. 

http://pactconference.eu/

