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Na konci októbra bola Slovenská
psychiatrická spoločnosť SLS hostiteľom
významného medzinárodného podujatia - Jesenného zasadania Psychiatrickej
sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS). Takéto podujatie sa na
Slovensku naposledy konalo v roku 2005.
Napriek tomu, že aktivity tejto organizácie majú dosah na profesijné fungovanie
každého z nás, hovorí sa o nej len zriedka. Jednou z kľúčových aktivít UEMS
a jej sekcií je stanovovanie vzdelávacích
požiadaviek pre získanie špecializácie
v príslušných medicínskych odboroch,
práve vďaka harmonizácii s uvedenými požiadavkami už viac ako desaťročie
získavame po ukončení špecializačného
štúdia tzv. „európsku atestáciu“ aj v našom odbore. Ďalšou nemenej významnou činnosťou, ktorá sa nás dotýka aj po
získaní špecializácie, je organizácia systému a kontrola požiadaviek kontinuálneho medicínskeho vzdelávania (CME).
Práve platná dohoda medzi Akreditačnou
radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie a Európskou akreditačnou radou CME UEMS umožňuje
získavanie kreditov za vzdelávanie na
podujatiach doma i v zahraničí.
Európska únia medicínskych špecialistov je najstaršou európskou profesijnou lekárskou organizáciou združujúcou odborníkov z viac ako 40 členských
a pridružených krajín v rámci 43 medicínskych odborov, celkovo zastupuje
záujmy viac ako 1,6 milióna špecialistov.
Riadnym členom UEMS, ktorá v septembri oslávila svoje 60-te výročie, je
Slovenská lekárska spoločnosť. Slovenská
psychiatrická spoločnosť SLS je riadnym
členom jej Psychiatrickej sekcie UEMS, jej
delegátom od roku 2012 je MUDr. Jozef
Dragašek, PhD, MHA, ktorý sa stal v roku 2017 členom Výkonného výboru tejto

Spoločná fotografia účastníkov workshopu

Prof. Pečeňák počas prednášky v Pezinku

organizácie a od tohto roka bude v období štyroch rokov pôsobiť vo funkcii
Honorárneho sekretára Psychiatrickej
sekcie UEMS.
Cieľom Psychiatrickej sekcie
UEMS je zabezpečovať čo najvyšší štandard starostlivosti o osoby s duševnými
problémami v Európe prostredníctvom

Dr. Izáková, prezidentka SPs SLS a Dr. Torsten
Jacobsen, prezident PS UEMS

podporovania kvality a harmonizácie
psychiatrického vzdelávania na všetkých jeho stupňoch, od výučby na lekárskych fakultách až po celoživotný
profesijný rozvoj. Sekcia je nápomocná
aj vďaka tvorbe štandardov a odporúčaní založených na dôkazoch týkajúcich sa vzdelávania, ale aj poskytovania
zdravotnej starostlivosti a súčasným
monitorovaním dodržiavania týchto
štandardov.
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Spoločná fotografia delegátov a členov výboru PS UEMS

Súčasťou pravidelných polročných zasadaní Psychiatrickej sekcie
UEMS je okrem Valného zhromaždenia
sekcie aj tzv. „návštevný deň“, ktorého
obsahom je okrem prehliadky zdravotníckeho zariadenia podieľajúceho sa na
špecializačnej príprave lekárov aj spoločná konferencia s národnou odbornou spoločnosťou. Tento návštevný deň
sa pri príležitosti ostatného zasadania
PS UEMS uskutočnil v Psychiatrickej
nemocnici P. Pinela v Pezinku, kde na
spoločnej konferencii vystúpili viacerí
poprední odborníci zo Slovenska.
MUDr. Ľ. Izáková, PhD., prezidentka SPsS SLS, hovorila o súčasnom
stave a budúcich perspektívach rozvoja starostlivosti o duševné zdravie na
Slovensku, prof. MUDr. Ján Pečeňák,
PhD. zdôrazňoval zmysel pregraduálneho vzdelávania vo vzťahu k jeho obsahu
i forme. MUDr. Mária Králová, PhD. predstavila štruktúru postgraduálneho špecializačného štúdia a poukázala aj na časť
nesplnených potrieb v tejto oblasti. So
svojím pohľadom a čerstvou skúsenosťou
týkajúcou sa vzdelávania v psychiatrii
na Slovensku vystúpila v mene mladých
psychiatrov MUDr. Mária Matisová.
Delegáti z 29 krajín ocenili nielen obsah
jednotlivých príspevkov, ktorý im poskytol jasnú predstavu o stave slovenskej
psychiatrie a vzdelávaní v tomto odbore,
ale aj zmysluplnú a otvorenú diskusiu.
Zároveň ocenili aj profesionalitu, s akou

Valné zhromaždenie PS UEMS v Bratislave

Členovia jednej z pracovných skupín PS UEMS
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bola zorganizovaná spoločná konferencia
náštevného dňa, vrátane valného zhromaždenia sekcie počas nasledujúcich
dvoch dní v Bratislave.
Jesenné zasadanie Psychiatrickej
sekcie UEMS sa stalo výnimočným aj
vďaka workshopu s názvom „Vyučuj,
vzdelávaj a inšpiruj“, ktorý bol prednostne určený pre slovenských vysokoškolských pedagógov lekárskych fakúlt, bol vedený dvoma skúsenými odborníkmi Psychiatrickej sekcie UEMS,
Dr. Andrewom Brittlebankom z Veľkej
Británie a Dr. Tanjou Svirskis z Fínska.
Obsahovou náplňou workshopu bolo

zvládnutie moderných foriem edukácie dospelých v oblasti medicínskeho
vzdelávania, príprava moderných interaktívnych výučbových plánov a nastavenie rámca na hodnotenie kvality
poskytovaného edukačného procesu.
Takýto workshop sa ako súčasť aktivít
Psychiatrickej sekcie UEMS konal vôbec
po prvýkrát a od zasadnutia v Bratislave
sa stane štandardnou súčasťou štruktúry
pravidelných polročných zasadaní v jej
členských krajinách.
Na tomto mieste sa chceme poďakovať všetkým aktívnym účastníkom,
spoluorganizátorom, podporovateľom

podujatia a kongresovému oddeleniu spoločnosti SOLEN, s.r.o. za to, že
prispeli k šíreniu dobrého mena a obrazu slovenskej psychiatrie, ktorá aj takto
dokázala, že je právom súčasťou širokej
rodiny európskej psychiatrie, a že napriek mnohým prekážkam s ňou dokáže
udržať krok.
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