Sprawozdanie z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego WMA w Chicago 2018 r.
W dniach 11-14 października 2017 roku w Hotelu Renaissance Downtown w Chicago odbyło się
posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA). Reprezentantem
Naczelnej Izby Lekarskiej był Grzegorz Mazur – członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
NRL. Honory gospodarza pełnił prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy dr David O. Barbe,
a obrady prowadziła dr Ardis D Hoven - przewodnicząca Rady WMA. W pierwszym dniu obrad Rady,
uczestników posiedzenia poinformowano o wykluczeniu ze składu członków WMA przedstawiciela
Rosji, którym była organizacja, zwana Russian Medical Society. Przyczyną takiej decyzji władz WMA
były długotrwałe zaległości w opłatach składek członkowskich. Jednocześnie Sekretarz Generalny
WMA dr Otmar Kloiber poinformował o korespondencji nadesłanej na jego ręce od osób związanych
z władzami w/w rosyjskiej organizacji, w której wyrażono dezaprobatę wobec decyzji WMA.
Jednocześnie w treści listów nadesłanych z Rosji, których adresatem była również NIL, krytycznie
oceniono politykę Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, uznając, że jej celem jest wspieranie działań
na rzecz tworzenia izb lekarskich na obszarze Europy Wschodniej, określając je jako struktury obce i
wymuszające obligatoryjne członkostwo lekarzy. Problematyka rosyjska nie wywołała jednak dyskusji
wśród członków Rady WMA, nawet w odniesieniu do kandydatury nowego przedstawiciela tego kraju
– Narodowej Izby Lekarskiej, którą Zgromadzenie Ogólne WMA zaakceptowało bez głosu sprzeciwu.
12 października do delegatów, zgromadzonych na posiedzeniu WMA dotarł list Prezydium Naczelnej
Rady Lekarskiej, nadesłany w związku z protestem głodowym w naszym kraju, a zwłaszcza
zawieszeniem rozmów uczestników protestu z kierownictwem Ministerstwem Zdrowia. W treści listu
Prezes Maciej Hamankiewicz poinformował o akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów, trwającej od
10 dni i zwrócił się do delegatów o wsparcie dla protestujących. Następnego dnia sprawa protestu
lekarzy w Polsce stała się pierwszym punktem obrad Rady WMA, który wywołał duże
zainteresowanie uczestników posiedzenia. Po dodatkowym przedstawieniu przyczyn i okoliczności
akcji protestacyjnej przez przedstawiciela polskiego samorządu lekarzy, Rada jednogłośnie przyjęła
rezolucję, zwracając się w niej do władz naszego państwa o podjęcie dialogu oraz dołączając wyrazy
solidarności z polskimi lekarzami. Następnego dnia treść rezolucji zaakceptowało Zgromadzenie
Ogólne WMA, a głosowanie zakończyły rzęsiste brawa delegatów. Podczas Zgromadzenia Ogólnego
WMA miały również miejsce inne doniosłe wydarzenia. Przede wszystkim, funkcję Prezydenta
Światowego Stowarzyszenia przejął Yoshitake Yokokura z Japonii, który zastąpił na tym stanowisku
ustępującego po zakończeniu dwuletniej kadencji Ketana Desai z Indii. Dokonano również wyboru
Prezydenta-Elekta spośród dwóch zgłoszonych kandydatów, reprezentujących Finlandię – Haiki Palve
i Izrael – Leonid Eidelman. W tajnym głosowaniu zwyciężył Leonid Eidelman, który jest specjalistą
anestezjologii i od 2009 stoi na czele Izraelskiego Stowarzyszenia Lekarzy. Co ciekawe, w swojej
prezentacji, oprócz zagadnień etycznych, mocno podkreślił problem wypalenia zawodowego lekarzy,
będącego zjawiskiem coraz bardziej dotkliwym w wielu krajach świata. Niezwykle istotnym
dokumentem przyjętym w trakcie obrad był zmieniony tekst przyrzeczenia lekarskiego, będący
fundamentalnym aktem Deklaracji Genewskiej. Wśród zmian na uwagę zasługują słowa o szacunku
należnym nie tylko nauczycielom, ale również kolegom i studentom. Wśród innych podjętych
tematów obrad były: etyczne uwarunkowania udziału lekarzy w strajku głodowym, stanowisko w
sprawie wykorzystywania dzieci czy prawne i etyczne uwarunkowania telemedycyny. W tej ostatniej
kwestii podkreślono, że telemedycyna powinna być stosowana jako ważny element uzupełniający
opiekę nad pacjentami, nie może być natomiast podstawowym sposobem leczenia, zwłaszcza z uwagi
na obniżenie kosztów systemowych. Na zakończenie ustalono, że miejscem przyszłorocznego
posiedzenia Rady WMA w kwietniu będzie Ryga, a następne Zgromadzenie Ogólne WMA odbędzie
się w październiku 2018r. w Reykjaviku.
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