Zasadnutie výboru EURACT
(European Academy of Teachers in General Practice/ Family Medicine)
2.-4. október 2014 Porto, Portugalsko
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo len 25 členov výboru (= národných reprezentantov)
z celkového počtu 38 členov, čo je dosť nízka účasť.
Zasadnutie viedol prezident Janko Kersnik, členovia pracovali väčšinu času v pracovných
skupinách a prezentovali výsledky práce v skupinách ostatným. Ja som pracovala v skupine
BME (basic medical education) a Hodnotenie učiteľov všeobecného lekárstva.
V pracovnej skupine BME sme analyzovali výsledky európskeho prieskumu, ktoré aktivity
môžu prispieť k zvýšeniu úrovne všeobecného lekárstva, so zameraním najmä na výučbu VL
(pregraduálnu i postgraduálnu).
V pracovnej skupine Hodnotenie učiteľov všeobecného lekára sa diskutovalo o procese
vývoja nástroja na hodnotenie na 2 úrovniach – kompetentný učiteľ a expert (najvyššia možná
úroveň).
Stretnutia sa zúčastnili aj 2 zástupkyne Vasco da Gamma, s ktorými sme diskutovali o kvalite
výučby VL ako aj o výmenných pobytoch v rámci programu Hippokrates:
http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates
Reprezentantka Portugalska Denise Alexandra Cunha Velho prezentovala portugalský systém
zdravotnej starostlivosti. V r. 2005 prešlo Portugalsko reformou zdravotníctva za účelom
zvýšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zmenil sa aj systém odmeňovania
zdravotnických pracovníkov (dovtedy mali fixné platy bez ohľadu na výkonnosť). Výsledkom
je posilnenie primárnéj zdravotnej starostlivosti – vyššie platby za návštevnú službu (30 € za
každú návštevu, maximálne 20 návštev mesačne), platby za starostlivosť o chronických
pacientov (napr. DM a hypertenzia), extra platby za tréning študentov VL (520 € mesačne).
Všetky ambulancie používajú počítač. Všetci používajú namiesto Medzinárodnej klasifikácie
chorôb klasifikáciu IPC: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
Lekári v príprave majú plat 1400 €, čo je na portugalské pomery dosť veľa, ale chápe sa to
ako investícia.
Celá prezentácia bude dostupná na webstránke http://www.euract.eu/
Postrehy:
1. V Čechách sa stretávajú predstavitelia 9 lekárskych fakúlt raz ročne, v tomto roku
rokovalo 8 fakúlt o ujednotení osnov pregraduálnej výučby VL – osnovy na všetkých
lekárskych fakultách budú založené na materiáli EURACTu: „Minimal core
curriculum“ for Family Medicine in undergraduate medical education:
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13814788.2011.585635
2. v Európe je už len málo krajín, kde všeobecné lekárstvo nie je povinným predmetom
na lekárskych fakultách (niektoré univerzity v Taliansku, Poľsku a žiaľ aj Lekárska
fakulta UK v Bratislave)
3. V Škandinávskych krajinách majú študenti medicíny výuku všeobecného lekárstva
v každom ročníku, čo sa považuje za ideál.
4. Nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku sa plánuje budovanie centier integrovanej
starostlivosti.

Slovensko má v súčasnosti 12 členov EURACTu. Členské príspevky za rok 2014 uhradili
všetci načas.
EURACT ponúka krajinám, kde pregraduálne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve ešte nie
je rozvinuté (kde nie je povinnou súčasťou výučby) svojich expertov a ich skúsenosti
s pregraduálnym vzdelávaním (hosťujúcich profesorov, skriptá, učebnice a ďalšiu pomoc).
Výučba všeobecného lekárstva má byť povinná pre všetkých študentov medicíny. Na základe
EBM sa doporučuje vystavovať študentov všeobecnému lekárstvo čo najskôr, už v 1. alebo 2.
ročníku – kým ešte nie sú rozhodnutí, v ktorom odbore sa budú špecializovať.
V pláne sú:
1. kurz Leonardo da Vinci level 1 – Gruzínsko 15.-17.10.2015 registračný poplatok je
250 €, je možné prihlásiť sa na sponzorované miesta, je ich 12. Deadline je 31.5.2015,
na webe bude leták s podrobnosťami.
2. kurz Leonardo sa Vinci 2 sa plánuje v roku 2016 – miesto zatiaľ nie je známe
3. kurz Leonardo sa Vinci 3 sa plánuje 1.časť na jeseň 2015 v Sarajeve a 2. časť na jeseň
2016 asi v Dubline.
4. nasledujúce zasadnutie výboru EURACTu sa uskutoční v Prahe 23.-25.4.2014.
5. EURACT pripraví 2 workshopy na WONCA Europe Istanbul 2015
6. 24. Bled kurz 15.-19.9,2015 „Learning and teaching managing multimorbidity in
general practice“ kurzy sa konajú v Slovinskom Blede a majú vysokú úroveň.
Prílohy:
1. Prezentácia o Portugalsku a zdravotn. systému
2. EUPA
3. EURACT Statement on Family Medicine Undergraduate Teaching in all European
Universities (takmer finálny draft)
4. WONCA standards for postgraduate family medicine education
http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Educat
ion/WONCA%20ME%20stds.pdf
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