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Sprawozdanie z 200. posiedzenia  

Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (WMA)  

w Oslo w dniach 16 - 18 kwietnia 2015 r. 

 

 

Naczelną Izbę Lekarską reprezentował Konstanty Radziwiłł. 

Posiedzenie rozpoczęło się od wyboru nowego przewodniczącego Rady WMA. Kol. 

Mukesha Haikerwala (AUS) zastąpiła kol. Adis Dee Hoven (USA). Poza tym wybrano 

kol. Franka Ulricha Montgomery’ego (D) na wiceprzewodniczącego Rady oraz kol. 

Masami Ishii (JAP) na skarbnika WMA. Wybrano także przewodniczących Komisji. 

Zostali nimi:  

Komisja Finansów i Planowania – kol. Dongchun Shin (ROK),  

Komisja Spraw Społeczno-Medycznych – kol. Miguel Roberto Jorge (BR),  

Komisja Etyki – kol. Heikki Pälve (FIN). 

Zgromadzeni wysłuchali prezentacji przedstawiciela Departamentu Zdrowia 

Publicznego w norweskim Ministerstwie Zdrowia i Opieki na temat polityki 

przeciwalkoholowej Norwegii, w tym całkowitego zakazu reklamowania (nawet 

pośredniego) alkoholu obowiązującego w Norwegii od 1975 r. – ma to wpływ na 

spadek spożycia alkoholu, szczególnie przez młodzież. 

Na posiedzeniu Komisji Etyki dyskutowano o zagadnieniach, nad którymi 

prowadzone są obecnie prace: dot. medycyny zorientowanej na osobę, banków 

danych zdrowotnych oraz obecności etyki lekarskiej i praw człowieka w nauczaniu 

medycyny. 

Komisja Spraw Społeczno-Medycznych omawiała zagadnienia: dot. zdrowia i 

środowiska, agresji w stosunku do pracowników służby zdrowia, przemocy wobec 

kobiet i dziewczynek, społecznych determinant zdrowia, standardów kształcenia 

podyplomowego i ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy, roli lekarzy w 

zapobieganiu handlowi i nielegalnym adopcjom, zdrowiu lekarzy, wystąpień 

medialnych lekarzy, transseksualistów oraz niedoborem witaminy D. Komisja zajmie 

się także nowelizacją obowiązujących stanowisk WMA dot. wdrażania Ramowej 

Konwencji Antytytoniowej WHO, boksu, przeszukań u więźniów, okaleczeń narządów 

płciowych kobiet oraz redukcji wpływu alkoholu na zdrowie i społeczeństwo. 

Po dyskusji wywołanej przez delegacje Holandii i Kanady potwierdzone zostały 

dotychczasowe stanowiska WMA uznające eutanazję i pomoc w samobójstwie 

pacjenta jako niezgodne z etyką lekarską. Potwierdzono także stanowiska WMA w 

sprawach praw pacjenta (Deklaracja Lizbońska) oraz nadużyć wobec osób starszych 

(Deklaracja z Hong Kongu). Zdecydowano, aby powołać grupę roboczą, która 

dokona przeglądu Deklaracji Genewskiej i oceni, czy celowa byłaby jej nowelizacja. 
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Rada przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2014. WMA, jak wiele innych 

organizacji, boryka się z ograniczeniami finansowymi. W związku z tym rozważany 

jest plan zwiększenia składki członkowskiej o 5% - dyskusja na ten temat będzie 

kontynuowana na kolejnych spotkaniach.  

Rada potwierdziła, że tegoroczne Zgromadzenie Ogólne WMA odbędzie się w 

Moskwie, w przyszłym roku w Tajpej (Tajwan), a w roku 2017 w Lusace (Zambia). 

Rada poparła dokumenty w sprawie pomocy lekarskiej dla dzieci ulicy, środków 

chemicznych stosowanych przez policję, alkoholu, m-zdrowia, broni jądrowej, kar 

cielesnych stosowanych wobec dzieci – będą one przedstawione Zgromadzeniu 

Ogólnemu w październiku br. w Moskwie. 

Gościem Rady była dr René A. Carlson ze Światowego Stowarzyszenia Weterynarzy 

(WVA). Mówiła ona o potrzebie kontynuowania współpracy WVA i WMA, szczególnie 

w zakresie walki z zoonozami (skupiła się szczególnie na przykładzie wścieklizny) 

oraz zdrowia zwierząt (zarówno w kontekście roli zwierząt domowych ważnych dla 

zdrowia psychicznego wielu osób, jak i zapewnienia zdrowej żywności). 

 

Sporządził: 

Konstanty Radziwiłł 

 


