Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) o wojnie, migracjach i zdrowiu
W dniach 26 - 27 lutego 2016 r. w Stambule odbyło się międzynarodowe sympozjum
„Wojna, migracja i zdrowia: co powinni robić lekarze?” zorganizowane przez Tureckie
Stowarzyszenie Lekarskie oraz Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical
Association, WMA).
Sympozjum

było

poświęcone

aktualnej

sytuacji

związanej

z

uchodźcami

przybywającymi do Europy z państw ogarniętych konfliktami zbrojnymi, zwłaszcza
z Syrii,

Iraku

i

Afganistanu.

Głównym

tematem

były

kwestie

związane

z zapewnianiem tym osobom opieki medycznej.
W obradach uczestniczyła liczna grupa lekarzy tureckich, także tych, którzy na
co dzień zajmują się leczeniem uchodźców przebywających w różnych regionach
Turcji, jak również przedstawiciele krajowych stowarzyszeń lekarskich z innych
państw. Polskich lekarzy reprezentował podczas Sympozjum Prezes NRL dr Maciej
Hamankiewicz.
Uczestnicy dzielili się doświadczeniami związanymi z organizowaniem pobytu i opieki
medycznej uchodźcom przebywającym w poszczególnych państwach – Grecji,
Niemczech, Szwecji, Belgii, Francji, a przede wszystkim Turcji. Omówiono prawo
uchodźców do opieki zdrowotnej i problemy związane z wypełnianiem tego prawa.
Drugiego dnia obrad Prezes NRL wziął udział w panelu dyskusyjnym. We wstępnym
przemówieniu podkreślił, że Sympozjum jest doskonałą okazją do tego, by
przedstawiciele państw dotkniętych napływem dużej liczby uchodźców dzielili się
z innymi zdobytym w tym zakresie doświadczeniem. Obecnie Polska – zarówno ze
względu na sytuację ekonomiczną, jak i położenie geograficzne – nie jest krajem, do
którego przybywają duże grupy migrantów. Z tego powodu chętnie przysłuchuje się
głosom lekarzy z krajów bardziej doświadczonych w tym zakresie.
Prezes NRL, zachęcając przedstawicieli środowiska lekarzy do działania, przywołał
w trakcie dyskusji różne formy lekarskiej aktywności na terenach zagrożonych wojną
i klęską humanitarną. Mówił m.in. o działalności organizacji „Lekarze bez Granic”.
Wspomniał także o apelu polskiego samorządu lekarzy, nawołującym do pomocy
syryjskim rodzinom i sierotom. Zdaniem Prezesa NRL w niesieniu pomocy
potrzebującym – bez względu na ich pochodzenie i narodowość – wyraża się sens
lekarskiego powołania.

Dr Maciej Hamankiewicz zaznaczył jednocześnie, że należy przyjąć do wiadomości,
iż nie da się w pełni pomóc wszystkim, którzy pomocy potrzebują. To niemożliwe ze
względów

finansowych,

organizacyjnych

i

politycznych.

Stwierdził,

że

najefektywniejsze jest przeciwdziałanie wojnom i konfliktom zbrojnym, czyli głównym
przyczynom migracji, uchodźstwa.
Prezes NRL zakończył stwierdzeniem, że Europa, mimo pewnych błędów w kwestii
uchodźców, nadal pozostaje miejscem, w którym uciekający przed prześladowaniami
i nędzą widzą swoją przyszłość.
Dyskusja pokazała, że obecna sytuacja jest przedmiotem dużej troski lekarzy,
szczególnie lekarzy tureckich emocjonalnie wypowiadających się o trudnych
warunkach pracy w obozach uchodźczych. Jeden z nich stwierdził m. in., że
spodziewał się, iż tematyka tego Sympozjum spowoduje liczniejszą obecność
przedstawicieli organizacji lekarskich z innych krajów. Zaznaczył, że tym bardziej
należy docenić zaangażowanie tych, którzy w Sympozjum wzięli udział.
Na koniec przedstawiono projekt komunikatu na temat migracji, uchodźstwa
i związanych z tym problemów zdrowotnych, który ma zostać opublikowany przez
WMA.
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