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Kot delegat Združenja za pediatrijo in predstavnik za terciarno pediatrijo v EBP 

(European Board of Paediatrics) ter kot predsednik Delovne skupine za etiko v EAP, 

sem se udeležil tega sestanka v Bruslju. Drugi delegat je delegat ZZS dr. Jernej 

Završnik in je predstavnik za primarno in sekundarno pediatrijo in tudi predsednik 

delovnega telesa za primarno pediatrijo v EAP.  

Ker sestanki za primarno/sekundarno in terciarno pediatrijo potekajo istočasno, se 

bom bolj opredelil na poročanje slednjega, kar zadeva področje primarne pediatrije 

ponovno predlagam, da si vsi pogledate Curriculum iz primarne pediatrije, ki ga je 

naredila skupina ECPCP (European Confederaton of Primary Care Paediatricians) in 

je dosegljiv na njihovi spletni strani http://www.ecpcp.eu/home/  original v PDF 

obliki imam tudi sam, če ga kdo želi. 

Najavljam tudi širši vprašalnik o razlogih za  oklevanje pri cepljenju za starše, ki ga je 

pripravila posebna ožja skupina (EAPRASnet) in ga bo verjetno posredoval dr. Jernej 

Završnik. 

 

Na področju terciarne pediatrije je trenutno v UEMS/EAP potrjenih 14 subpecializacij 

in vsaka ima svoj silabus (načrt specializacije) in natačno izdelan kurikulum (načrt 

kroženja) – 4 potrebujejo osvežitev, ker so stari že več kot 10 let, še vedno pa v teh 

subspecializacijah ni otroške kardiologije, ki še vedno sodi pod odraslo kardiologijo. 

Vse specializacije so narejene tako, da vključujejo 3 leta skupnega debla iz pedaitrije, 

nato pa sledi različno dolgo obdobje (od 2,5 do 4,5) let subspecilaizacije. Vsaka se 

konča z nacionalnim izpitom. 

Največ razprave je bilo o tem ali bi potrebovali neke vrste evropski izpit za 

pereverjanje znanja iz »skupnega debla«, torej po treh letih, in zato se je EAP povezal 

z RCPCH (Royal College of Paediatrics and Child Health), ki ima že dologoletno 

tradicijo na tem področju in v kratkem bodo pripravili predlog. Zaenkrat velja, naj bi 

bil izpit prostovoljen, v Parizu, cena okoli 500 Eur. EAP pa je pripravljena vse to 

financirati za neke vrste »pilotni projekt« in bodo poslali prijave, za tiste, ki bi to 

hoteli (verjetno v letu 2018). Temu je sledila dolga razprava, zlasti glede jezika, (ki 

naj bi bil uniformno v angleščini), zaradi cene (v Italiji imajo podoben izpit v 

navezavi z AAP – Ameriško Akademijo za Pediatrijo, ki stane 100 eur) in zaradi 

velikega odstotka neuspelih izpitov (v Angliji jih pade več kot 25% na izpitu). 

Predstavili so tudi nove komisarje v UEMS, naš Zlatko Fras je sedaj Liason Officer. 

EAP je tudi zelo dejavna na socilanih omrežjih, za kar skrbi članica skupine mladih 

zdravnikov iz Nizozemske Lenneke Schrier in EAP (http://eapaediatrics.eu) tako 

najdete na Twitterju, Facebooku in še nekaterih socialnih omrežjih. 

 

V etični delovni skupini, ki jo vodim, smo potrdili sprejetje 3 člankov, od katerih 

bosta dva objavljena kmalu, in sicer članek z naslovom: Health, integrity and doping 

in sports for children and young adults, katerega prvi avtor je Francis Crawley in 

članek z naslovom: Adressing the link between mass media and the increase in 

obesity among european children, katerega prvi avtor je Artur Mazur in ga podaja 

tudi jasne predloge o tem, kaj naj naredijo starši, učitelji in družba za preprečevanje 

tega pojava.  

http://www.ecpcp.eu/home/
http://eapaediatrics.eu/


Članek v nastajanju pa je pripravil Joe Brierley, ki je sicer intezivist iz Velike 

Britanije, vendar se veliko ukvarja s področjem etike, in sicer z delovnim naslovom: 

Performance enhancing drugs in sports and children. Če koga to področje posebej 

zanima, je že objavljen podoben članek s strani AAP, in sicer je prosto dosegljiv na  

http://pediatrics.aappublications.org/content/115/4/1103 

Zavzeli smo se tudi za to, da mora EAP čim prej sprejeti stališče glede nedavnih 

žalostnih dogodkov v zvezi z nasiljem (predvsem spolnim) nad mladimi športniki v 

VB in podobnimi dogodki tudi drugod (zlasti na Irskem in Norveškem). 

Na koncu je sledilo odlično predavanje pravnice Nicole Kein iz Nizozemske o novi 

zakonodaji, ki se pripravlja za leto 2018 glede rokovanja z osebnimi podatki, zlasti za 

registre in za potrebe raziskav v medicini. Od maja 2018 ne bodo več veljala 

nacionalna pravila glede tega, ampak bodo poenotena na evropski ravni in bodo 

izrazito strožja. 

Če koga zanima kaj več s tega področja, mi je avtorica dovolila, da lahko njeno 

predavanje pošljem tistim, ki bi jih to zanimalo. 

 

Naslednji, letni sestanek EAP bo maja na Portugalskem, velik dogodek – kongres 

EAP in t.i. Mastercourse za mlade zdravnike in zdravnice na področju pediatrije pa bo 

v Ljubljani (12. do 15. oktober 2017). 

 

David Neubauer, december 2016 
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