
Správa zo zasadnutia výboru EURACT 
(European Academy of Teachers in General Practice/ Family Medicine) 

23.-24. apríl 2015 Praha 
 

Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 31 členov výboru (národných reprezentantov) z celkového 
počtu 38 členov. Platí pravidlo, že ak sa národný reprezentant nezúčastní 2 po sebe idúcich 
zasadnutí, hrozí jeho vylúčenie z výboru. 
  
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 na 
medzinárodnej úrovni (projekt financovaný z fondov EÚ).  
 
V pracovnej skupine BME sme analyzovali výsledky európskeho prieskumu, ktoré aktivity 
môžu prispieť k zvýšeniu úrovne všeobecného lekárstva, so zameraním najmä na 
pregraduálnu výučbu VL a spracovanie výsledkov za účelom publikovania.  
 
Veľa času sme sa venovali príprave 1. EURACT konferencie, ktorá sa bude konať na jeseň 
2016 v Dubline v spolupráci s Írskou spoločnosťou rodinného lekárstva  (ICGP) – 
identifikácii kľúčových tém, speakrov a tém workshopov.  
 
Reprezentant ČR Jáchym Bednár prezentoval historický vývoj jako aj súčasnosť systému 
zdravotnej starostlivosti v ČR. Prezentácia bude na webe. J. Bednár poďakoval Slovenskej 
spoločnosti všeobecného lekárstva, ktorá sumou 500 Eur podporila zasadnutie výboru 
v Prahe.  
 
Slovensko má v EURACTe 12 členov, za posledný rok nepribudli žiadni noví členovia. 
Najviac nových členov pribudlo z Grécka, až 16. Členské na rok 2015 stúplo na 40 Eur pre 
slovenských členov, nakoľko stúplo HDP/obyvateľa. EURACT si praje, aby členské 
príspevky boli platené členmi priamo národnému reprezentantovi, ktorý zaplatí za všetkých 
členov v hotovosti počas najbližšieho stretnutia výboru (jeseň 215). EURACT si nepraje, aby 
boli členské príspevky hradené jednotlivými členmi priamo na účet EURACTu. 
  
Národný reprezentant SR, MUDr. Bendová, rezignovala na svoju funkciu na konci pražského 
zasadnutia. Národný reprezentant vzíde z volieb, ktoré sa uskutočnia na jar 2015. Proces 
volieb bude iniciovať sekretárka EURACTu Barbara Toplek v priebehu mája 2015. 
 
V pláne sú: 

1. prvá EURACT konferencia v septembri 2016 v Dubline „First International 
EURACT Medical Education conference“. 

2. kurz Leonardo da Vinci level 1 – Gruzínsko 15.-17.10.2015 registračný poplatok je 
250 €, už nie je možné prihlásiť sa na sponzorované miesta.  

3. kurz Leonardo sa Vinci 2 sa plánuje v oktobri 2016 v Estónsku, v Tartu. Bude 
k dispozícii asi 12 sponzorovaných miest.   

4. nasledujúce zasadnutie výboru EURACTu sa uskutoční v Sarajeve, 8.-11.10.2015. 
5. EURACT pripravil 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. 
 
 
MUDr. Jana Bendová, 26.4.2015 


