
EVROPSKI PEDIATRI SKUPAJ PROTI CILJU: ZDRUŽEVANJE PRI ZAGOVORNIŠTVU 
EVROPSKIH OTROK IN NJIHOVIH PRAVIC 
Dobra novica za vsa evropska pediatrična združenja in sekcije 
 
 
Pred tednom dni sta dve od treh glavnih evropskih pediatričnih združenj, ki 
skupaj predstavljata več kot 200.000 evropskih pediatrov primarne, sekundarne 
in terciarne ravni, naredili pomemben korak. Evropsko pediatrično 
združenje/Zveza evropskih nacionalnih pediatričnih združenj (The European 
Paediatric Association, the Union of National European Paediatric Societies and 
Associations - EPA/UNEPSA) in Evropska konfederacija primarnih pediatrov 
(European Confederation of Primary Care Paediatricians – ECPCP) sta podpisali 
ključni dokument o sodelovanju. S tem smo korak bližje cilju enoglasnega 
zagovorništva otrok in njihovega zdravja. 
 
Sporazum teh dveh organizacij bo tlakoval pot k združitvi vseh evropskih 
pediatričnih združenj, ki so aktivno udeležena v promocijo in zaščito zdravja 
otrok. 
ECPCP in EPA/UNEPSA sta zavezani k uresničevanju Konvencije o otrokovih 
pravicah Združenih narodov, ki so jo ratificirale tudi oblasti vključenih držav 
članic. Prepričani so, da so pediatri med vsemi zdravstvenimi strokovnjaki 
najbolje izobraženi in usposobljeni za zdravstveno oskrbo otrok in mladostnikov 
tako na primarni kot na sekundarni in terciarni ravni. 
V ECPCP in EPA/UNEPSA verjamejo, da je za optimalno zdravje in dobrobit otrok 
ključno sistematično in koordinirano sodelovanje specialistov pediatrije vseh 
treh ravni zdravstva. Obe združenji prepoznavata pomen oblikovanja in razvoja 
skupne strategije, ki bo v prihodnjih letih opolnomočila in poenotila evropsko 
pediatrijo. 
Po mnenju EPA/UNEPSA in ECPCP je za porast zavedanja (med)narodnih oblasti 
o pomenu zdravja otrok in mladostnikov za prihodnost Evrope ključen odločen 
in združen nastop. Samo s skupnimi prizadevanji je lahko za vse otroke 
zagotovljen dostop do najboljše možne oskrbe in koristi najnovejših znanstvenih 
odkritij, seveda ob zaščiti z ustreznimi zakoni in pravilniki. 
 
Obe veliki evropski pediatrični organizaciji sta se s potezo približevanja odzvali 
na želje in potrebe včlanjenih združenj po enotnem delovanju in viziji evropskih 
pediatrov pri skupnem trudu za zdravje evropskih otrok. 
 
ECPCP in EPA se v duhu enakosti zavezujeta k skupnemu delu pri razvoju 
projektov in aktivnosti za doseganje skupnih ciljev. 
Prizadevanja bodo usmerjena v: 

- Obojestransko razširjanje informacij znotraj mreže članov 
- Skupno oglaševanje rednih konferenc/srečanj obeh združenj 
- Ustvarjanje sozvočja med združenjema, kadar bo le mogoče 
- Razvoj občasnega skupnega srečanja/kongresa z deljenim strokovnim 

programom 
- Razvoj skupnih izobraževalnih aktivnosti in projektov 
- Razvoj skupnih uredniških aktivnosti in projektov 



- Posvet o in delitev besedil bodočih priporočil/smernic/strokovnih mnenj 
v zvezi z zdravjem in oskrbo otrok, še pred izdajo kakršnegakoli 
dokumenta, ki bi lahko nasprotoval načelom katere od organizacij 

- Sledenje skupni strategiji vse do oblikovanja enotne izvirne organizacije, 
v kateri bi se združile ECPCP, EPA/UNEPSA, pa tudi EAP (European 
Academy of Paediatrics) in druga večja evropska združenja. V tej obliki bo 
omogočeno učinkovitejše enoglasno zagovorništvo evropskih otrok in 
mladostnikov, seveda ob spoštovanju interesov, poslanstva in strokovnih 
znanj vsake od sodelujočih organizacij. 


