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Pracownicy służby zdrowia jednoczą się w swoim poparciu dla pragmatycznego, naukowego 

podejścia do zarządzania pandemią COVID-19. W tym samym duchu jednoczymy się również 

na rzecz zdrowego wyjścia z tego kryzysu -  # HealthyRecovery. Jesteśmy świadkami tego, 

jak kruche mogą być społeczności, gdy ich zdrowie, bezpieczeństwo żywności i swoboda 

pracy są naruszane z powodu niebezpieczeństwa, które jest naszym wspólnym. 

Jest wiele płaszczyzn tej trwającej tragedii, a pogłębiają ją nierówności i niedoinwestowanie w 

publicznych systemach opieki zdrowotnej.  

Byliśmy świadkami wielu zgonów, chorób i stresu psychicznego w rozmiarze niespotykanym 

od dziesięcioleci. Skutki te można było częściowo złagodzić, a nawet im zapobiec dzięki 

odpowiednim inwestycjom w działania przygotowawcze na wypadek pandemii, w zdrowie 

publiczne i zarządzanie środowiskiem. Musimy wyciągnąć naukę z tych błędów i wrócić 

silniejsi, zdrowsi i bardziej odporni. 

Jeszcze przed pandemią COVID-19 zanieczyszczenie powietrza - głównie z powodu ruchu 

drogowego, nieefektywnego zużycia energii stosowanej do gotowania i ogrzewania mieszkań, 

działania elektrowni węglowych, spalania odpadów stałych oraz działalności rolniczej – 

oddziaływało negatywnie na nasze organizmy. Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko 

rozwoju i nasilenia zapalenia płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nowotworów płuc, 

chorób serca i udarów mózgu, co prowadzi każdego roku do siedmiu milionów 

przedwczesnych zgonów. Zanieczyszczenie powietrza wpływa również niekorzystnie na ciążę 

i skutkuje niską masą urodzeniową noworodków oraz astmą, co dodatkowo obciąża nasze 

systemy opieki zdrowotnej. 

Rzeczywisty powrót do zdrowia społeczeństw możliwy jest tylko wówczas, gdy powietrze, 

którym oddychamy i woda, którą pijemy, będą wolne od zanieczyszczeń. Gdy zmiany 

klimatyczne, a także wylesianie terenów, niosące nowe zagrożenia dla zdrowia wrażliwych 

populacji, ustaną. 

W systemach opartych na zdrowej gospodarce i społeczeństwie obywatelskim osoby 

najbardziej narażone mają odpowiednią opiekę. Pracownicy mają dostęp do dobrze płatnych 

miejsc pracy, które nie pogłębiają zanieczyszczenia ani degradacji przyrody; w miastach 

traktuje się priorytetowo pieszych, rowerzystów i transport publiczny, a rzeki i powietrze są 



chronione i czyste. Przyroda kwitnie, nasze organizmy są bardziej odporne na choroby 

zakaźne, i nikt nie jest narażony na ubóstwo z powodu kosztów opieki zdrowotnej.  

Aby osiągnąć tę zdrową gospodarkę, musimy stosować mądrzejsze zachęty, a także środki 

zniechęcające do działań szkodliwych - w służbie zdrowszego i bardziej odpornego 

społeczeństwa. Gdyby rządy dokonały poważnych reform w zakresie dotacji na paliwa 

kopalne, przesuwając większość środków finansowych dla zwiększenia produkcji czystej 

energii odnawialnej, nasze powietrze byłoby czystsze, a emisje gazów i związane z tym zmiany 

klimatyczne znacząco zredukowane, powodując ożywienie gospodarcze, które pobudziłoby 

wzrost globalnego PKB o prawie 100 bilionów USD dolarów w okresie od teraz do 2050 r.  

Kierując uwagę na działania podejmowane jako odpowiedź na pandemię COVID, apelujemy, 

aby osoby, które pełnią funkcję kierownicze w dziedzinie ochrony zdrowia, a także główni 

doradcy naukowi byli bezpośrednio zaangażowani w opracowanie programów służących 

ożywieniu gospodarczemu, a także raportów na temat krótko- i długofalowych skutków tych 

programów dla zdrowia publicznego, oraz wyrazili swoje poparcie dla tych programów. 

Ogromne inwestycje, które zostaną zaplanowane przez rządy w nadchodzących miesiącach 

w kluczowych sektorach takich jak ochrona zdrowia, transport, energia i rolnictwo, muszą mieć 

u swoich podstaw troskę i promocję ochrony zdrowia. Świat potrzebuje teraz planu 

naprawczego dla zdrowia - #HealthyRecovery. Programy opracowywane obecnie przez rządy 

muszą stać się receptą na zdrowie.  


