Odborné podujatia

Správa z podujatia „Istoty“ zákona
vs. neistoty života
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
Komora pre medicínske právo − Medius, Košice
Konferencia „Istoty“ zákona vs. neistoty života, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo − MEDIUS v Košiciach, sa stretla
s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorých patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie,
teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska i zo zahraničia.
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V dňoch 10. – 11. apríla 2015 sa v Košiciach
v KOŠICE HOTEL konal už 4. ročník konferencie organizovanej Komorou pre medicínske
právo – MEDIUS na vysokoaktuálnu tému
s oficiálnym názvom „Istoty zákona vs. neistoty života, s podnázvom Onkologický pacient:
Multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny.
Takisto ako všetky predchádzajúce konferencie, aj toto stretnutie malo multidisciplinárny charakter. Na jednom fóre sa stretli svetoví
odborníci z piatich európskych krajín z oblasti
práva, medicíny, bioetiky, psychológie, farmakológie a farmácie, morálnej teológie, aby sa
v jednotlivých blokoch podelili o svoj pohľad
na onkologického pacienta.
Počas dvoch dní vystúpilo na medzinárodnej konferencii „Istoty“ zákona vs. neistoty života
23 prednášajúcich z piatich európskych krajín
(Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko). Títo spolu s diskutérmi vytvorili kva-

litný a pestrý odborný program pre viac ako 150
pasívnych účastníkov.
Ako už pri podujatiach organizovaných
Komorou pre medicínske právo – MEDIUS
býva dobrým zvykom, celé podujatie sa
nieslo v priateľskej atmosfére. Tolerantne
prebiehali aj diskusie na mnohokrát konfliktné témy (Prístup k onkologickej zdravotnej
starostlivosti: trendy a prognózy v liečbe;
Kde sa nachádza balans medzi účinnou
a márnou liečbou?), v ktorých sa konsenzus
hľadá náročnejšie. Diskusia umožnila všetkým
prítomným poznať názory expertov z iných
odborov, s ktorými sa zvyčajne na iných podujatiach účastníci nestretnú. Tento aspekt ocenila
väčšina zúčastnených, čo zároveň podčiarklo
zmysel organizovať multidisciplinárne podujatia
Komorou pre medicínske právo – MEDIUS.
Ako organizátori sme veľmi radi, že sa títo
odborníci mohli stretnúť počas dvoch dní na
jednom mieste. Zároveň si uvedomujeme, že

by multidisciplinárnu dvojdňovú konferenciu
nebolo možné zrealizovať na takej vysokej a profesionálnej úrovni bez spolupráce partnerov,
a to Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
Kancelárie WHO na Slovensku a primátora mesta Košice, ktorí nad podujatím prevzali záštitu,
generálneho partnera ako aj finančných partnerov, ktorým týmto ďakujeme za spoluprácu
a náklonnosť.
Konferencia svojou odbornosťou, aktuálnosťou a atmosférou prevýšila aj tie najväčšie
očakávania účastníkov, čoho dôkazom je, že
mnohí prisľúbili účasť aj na ďalšej konferencii,
ktorej tému zverejníme v najbližších dňoch na
internetovej stránke www.medius.sk.
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