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Lékařské fakulty ČR a SR spolu stále komunikují
První státní svátek v letošním osmičkovém roce, tedy výročí vzniku České a Slovenské republiky 1. ledna 1993, ve mně
vyvolal reminiscenci na spolupráci lékařských fakult těchto samostatných republik.
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Lékařské fakulty obou států spolu komunikují nejrůznějšími způsoby. Vedle toho ale mají ke spolupráci vytvořenu jednu
speciální oficiální platformu. Tou je každoroční setkání vedení lékařských fakult České a Slovenské republiky. Je to
mnoholetá tradiční akce, loni proběhla v Bratislavě, v roce 2018 budou setkání organizovat kolegové z Lékařské fakulty
Masarykovy Univerzity v Brně. Osobně považuji za důležité tuto tradici podporovat a rozvíjet. Jednání na těchto mítincích
probíhají v řadě sekcí, například akademických senátů, na úrovni studentské, proděkanské i děkanské. Klíčovou roli
při organizování hraje Asociace lékařských fakult České republiky. Průběžné, celoroční aktivity asociace se realizují
zejména velmi intenzivní komunikací děkanů lékařských fakult a jejich pravidelným debatováním.
Vzhledem k obměně na pozicích děkanů, dojde na nejbližším setkání lékařských fakult České a Slovenské republiky k
volbě nového předsedy Asociace lékařských fakult ČR a k diskuzi o dalším směřování této úctyhodné organizace.
Tento blog vnímám jako příležitost seznámit veřejnost nejenom s tím, že asociace existuje, ale chci vyjádřit svoji úctu
k základním principům jejího fungování. Přitom pravidla jsou velmi jednoduchá: o všech záležitostech se rozhoduje na
základě konsensu. Doposud asociace nepotřebovala ani formální ustanovení jako spolek podle platného zákona, nemá
registrovaný jednací nebo volební řád. Přesto vše funguje.
Zvlášť to oceňuji v současné době, kdy ve většině rozhodovacích procesů nejde o podstatu věci. Příliš velký důraz je
kladen na plnění formálních a procesních požadavků. Jsem rád, že asociace byla a je jiná. Za řadu let, kdy jsem v
ní působil, to mohu potvrdit. Je potěšitelné, že alespoň na některých úrovních zůstává základním principem jednání a
rozhodování racionalita a slušnost.
Bylo pro mě velmi inspirativní mít možnost zúčastnit se práce takto významné skupiny špičkových osobností, jakou
děkani lékařských fakult zcela jistě jsou. A utvrdit se v tom, že dodržování nepsaných pravidel je možné a správné i
v jedenadvacátém století.
Spectabiles, vážení kolegové, děkuji vám za možnost s vámi spolupracovat, diskutovat a hledat konsensus při řešení
složitých problémů, před kterými lékařské fakulty a celé české zdravotnictví stály a stojí. Velmi si této životní šance vážím.
Ať je činnost asociace vždy k dobru a prospěchu lékařských fakult!
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., předseda Asociace lékařských fakult ČR, děkan Lékařské fakulty UK v
Hradci Králové


