
Sprawozdanie z Europejskiego Forum Stowarzyszeń Lekarskich 

i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) w Sankt Petersburgu 

 

W dniach 19 - 21 września 2010 r. w Pałacu Mariańskim w Sankt Petersburgu odbyło 

się kolejne Europejskie Forum Stowarzyszeń Lekarskich (EFMA) i Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO).  

Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali: Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej 

Rady Lekarskiej oraz Grzegorz Mazur – członek Zespołu ds. Współpracy 

Międzynarodowej NRL. Z ramienia Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), 

w obradach uczestniczył także prezydent tej organizacji - Konstanty Radziwiłł. 

Pierwsze w historii spotkanie przedstawicieli WHO i EFMA w Rosji było okazją do 

przedstawienia najważniejszych kierunków programowych, oceny aktualnych 

zagrożeń chorobowych i koordynacji współpracy międzynarodowej w zakresie 

systemów opieki zdrowotnej. Pełniący honory gospodarza konferencji, Leonid 

Michajłow – Sekretarz Generalny Rosyjskiego Stowarzyszenia Lekarzy, miał okazję 

powitać przedstawicieli 40 narodowych organizacji, reprezentujących 30 krajów. 

Obradom przewodniczyły: Zsuzsanna Jakob – Dyrektor Regionalny WHO w Europie i 

Leah Wapner – Sekretarz Generalny EFMA. Rozpoczynając konferencję, Zsuzsanna 

Jakob przedstawiła analizę epidemiologiczną głównych przyczyn zgonów w Europie i 

omówiła zasadnicze kierunki działań prewencyjnych i profilaktycznych WHO. Wśród 

najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych obecnie przez WHO są m.in. 

Ramowa Konwencja Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych (WHO Framework 

Convention for Tobacco Control – WHO FCTC) i Drugi Europejski Plan Działania 

WHO w zakresie Polityki  Żywności i Żywienia na lata 2007-2012. Vivienne 

Nathanson, omawiając problemy polityki żywieniowej na przykładzie Wielkiej Brytanii 

Vivienne Nathanson, przedstawiła prognozę według, której przy zachowaniu obecnej 

tendencji, w roku 2050 otyłość będzie przypadłością połowy brytyjskiej populacji. 

Ważne w przeciwdziałaniu tej groźnej tendencji jest upowszechnianie, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży,  zdrowego stylu życia w ramach kampanii „Change4Life”. 

Ran Balicer dokonał analizy czynników sprzyjających zróżnicowaniu sprawności 

opieki zdrowotnej, na przykładzie odmienności kulturowej i religijnej mieszkańców 

Izraela. Oleg Miedwiediew omówił możliwości zastosowania nowoczesnego systemu 

zarządzania informacją, który jest szansą na skrócenie oczekiwania na pomoc 

medyczną i może istotnie poprawić bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej. 

System elektronicznych kart pacjentów dzięki nowoczesnej technologii i współpracy 

opartej na międzynarodowych standardach pozwoli przełamywać geograficzne 

bariery i otworzy szerokie możliwości dla dynamicznego rozwoju telemedycyny. 

Przedstawiając problematykę chorób niezakaźnych w Europie, Lars Moller 

przypomniał, że nadal najgroźniejszymi są: choroby serca, nowotwory złośliwe i 

przewlekłe choroby układu krążenia, wskazując jednocześnie alkohol jako główny 

czynnik chorobotwórczy w populacji do 40. roku życia. Nikołaj Izmerow informując o 



implementacji programów WHO w Rosji, podkreślał trudności w ich realizacji w 

zderzeniu z uwarunkowaniami kulturowymi, takimi jak choćby konsumpcja alkoholu 

czy używanie tytoniu. W dyskusji podkreślano potrzebę uwzględnienia działań 

wielosektorowych w nowym programie antyalkoholowym WHO, który wejdzie w życie 

w 2011r. Ponadto, omówiono główne kierunki poprawy systemu pomocy doraźnej, 

mając na uwadze poprawę organizacji i wykorzystanie zasobów dla wzrostu 

efektywności. Znaczną część konferencji poświęcono tematom chorób zakaźnych, a 

zwłaszcza problemowi grypy H1N1. Od kwietnia 2009r. do chwili obecnej w związku 

zachorowaniem na grypę H1N1 odnotowano w Europie 4879 zgonów, głównie 

między 15-tym a 64-tym rokiem życia. Biorąc pod uwagę pojawiające się nadal 

pojedyncze przypadki zachorowań w krajach Ameryki Środkowej i Południowej, nie 

można wykluczyć nadejścia kolejnej fali  pandemii. Jak podkreślił Dawid Mercer, po 

doświadczeniach pandemii grypy H1N1 z 2009 roku koniecznością jest opracowanie 

planu działania, który zapewni szybkie wykrycie źródeł zakażenia i koordynację 

działań międzynarodowych. Należy też bezwzględnie zapewnić możliwość szczepień 

ochronnych dla grup najbardziej zagrożonych ryzykiem zachorowań.  

Konferencja w Sankt Petersburgu, była poprzedzona 16-tą sesją Regionalnego 

Komitetu WHO w Europie, która odbyła się dwa tygodnie wcześniej w Moskwie z 

udziałem premiera Federacji Rosyjskiej  Władimira Putina.  Zaangażowanie WHO i 

EFMA we współpracę z Rosją wydaje się być  szansą na dostosowanie systemów 

opieki zdrowotnej i może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 

zdrowotnego na obszarze całej Europy.  

 

Sporządził: 

Grzegorz Mazur 


