Drage prijateljice, dragi prijatelji, spoštovani kolegice in kolegi,
pozdravljeni v imenu South East Europe (SEE) NPM Network-a. Še
posebej takoj v začetku zahvala organizatorju tega sestanka. Njemu gre
prav posebna zahvala za vso organizacijo tega dogodka in zlasti
finančno podporo, da smo danes zbrani na prvem sestanku Medicinske
sekcije naše mreže.
Minilo je nekaj več kot šest mesecev od našega ustanovitvenega
sestanka. Cilj naše mreže je vzpostavljanje intenzivnega sodelovanja in
izmenjava izkušenj, ustvarjanje sinergije med člani mreže, medsebojna
pomoč – vse to zaradi ustvarjanja pogojev za učinkovito izvrševanje
nalog in pooblastil naših državnih preventivnih mehanizmov (NPM).
Deklaracija o našem sodelovanju poudarja, da se bo to razvijalo s
pomočjo sestankov – splošnih ali posebnih, vezanih na določeno temo,
izmenjavi znanja in izkušenj, relevantnih dokumentov in informacij.
Še vedno velja moj poziv, da sporočate teme, probleme, vprašanja, ki bi
jih lahko obravnavali v okviru naše mreže. Ugotavljam, da teh pobud do
sedaj ni bilo veliko (takoj v začetku smo sicer prejeli zaprosilo za
informacije s strani DPM Hrvaške, na čakanju je tudi pobuda s strani
DPM Makedonije o organizaciji različnih delavnic). Zato še ponovno
pozivam, da mi posredujete morebitne takšne predloge za sodelovanje.
Veseli pa me, da smo vendarle vzpostavili Medicinsko sekcijo naše
mreže. Napoved njena ustanovitve sicer izhaja že iz naše deklaracije.
Upam, da bo kmalu vzpostavljena tudi naša druga sekcija, o kateri smo
se že pogovarjali, to je pravna. Če bo jutri kaj več časa, se bomo o tem
oziroma o delu te sekcije lahko še dodatno pogovorili.
Danes pa smo zbrani tu, da se torej pogovorimo o prav posebni temi, to
je o sodelovanju zunanjih ekspertov medicinske stroke pri opravljanju
nalog DPM.
DPM v izvajanju svojih nalog in pooblastil obiskuje vse kraje odvzema
prostosti. Tako preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta
prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi
oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali
kaznovanja.

DPM ob upoštevanju pravnih norm ustreznim organom daje priporočila,
da bi izboljšali razmere in ravnanje z osebami ter preprečili mučenje in
druge oblike okrutnega, nečloveškega, poniževalnega ravnanja ali
kaznovanja. Lahko predloži tudi predloge in pripombe k veljavnim
oziroma predlaganim zakonom (19. člen Opcijskega protokola).
Za potrebno strokovno pomoč za ugotovitev, razjasnitev ali presojo
ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost z zdravstvenega
vidika, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi
oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali
kaznovanja, DPM vsekakor potrebuje tudi ustreznega strokovnjaka na
tem področju. Ta sodeluje pri obisku DPM in podaja svoje ugotovitve
zlasti o ustreznosti zdravstvenega varstva in ravnanja z osebami, ki jim
je bila odvzeta prostost.
Danes smo tukaj zbrani različni DPM, z različnimi izkušnjami z to obliko
sodelovanja z zunanjimi eksperti. Vsaj za slovenski DPM lahko rečem,
da smo imeli oziroma imamo veliko vprašanj, dilem glede tega
sodelovanja. Zato vidim ta sestanek kot odlično priložnost za izmenjavo
izkušenj, različnih praks na tem področju. Govorili bomo o vlogi in
položaju medicinskih ekspertov v naših DPM, metodologiji njihovega
dela ko gre za obisk in pisanje poročila, pa tudi o standardih
zdravstvenega varstva in bodočem, morda bolj intenzivnem in
poglobljenem sodelovanju na tem področju.
Sestanek bo tudi odlična priložnost, da se naši eksperti medsebojno
spoznajo, neposredno izmenjajo svoje izkušnje, kar ne bi bilo mogoče
brez tega dogodka.
Zato sem prepričan, da bo vsak od nas jutri šel domov bogatejši za nova
spoznanja, ki bodo prav gotovo prispevala k našemu učinkovitejšemu
delu. Prav to je tudi namen takšnih sestankov in ne nazadnje naše
mreže. Zato še enkrat hvala organizatorju za organizacijo tega sestanka.
Vsem želim uspešno delo in prijetno druženje.

