
Sprawozdanie z konferencji EFMA/WHO w Taszkencie 10-12.03.2016r. 

W dniach 10-12.03.2016r. Taszkent był miejscem corocznej konferencji organizowanej przez 

Europejskie Forum Towarzystw Lekarskich (EFMA) i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obradom 

przewodniczyli:  Sekretarz Generalny EFMA – Lea Wapner,  Svenja Herrman - przedstawiciel Biura 

Regionalnego WHO oraz Abdulla Khudaybergenov – przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego 

Uzbekistanu. Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Maciej 

Hamankiewicz i Grzegorz Mazur – członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NIL.  Obok 

uczestników przybyłych z wielu europejskich organizacji lekarskich w obradach wziął udział także 

minister zdrowia Uzbekistanu – Asilbek Khudoyarov. Svenja Herrman przedstawiła najważniejsze cele 

programu WHO w zakresie publicznej opieki zdrowotnej na lata 2016 -2030. Najważniejszym 

wyzwaniem dla WHO ma być integracja ekonomiczna, społeczna i środowiskowa krajów 

europejskich. W działaniach integracyjnych istotne będzie przyjęcie proponowanych rozwiązań w 

zakresie 17 nakreślonych celów. Wśród postulowanych obszarów działania wymieniono m.in. 

edukację, rodzinę, klimat, ale również prawa człowieka i kwestię praworządności. W dyskusji nad 

rozwojem opieki zdrowotnej w Europie podkreślono nierówności w zakresie wydatków państwowych 

na ochronę zdrowia. Przy niskich nakładach rządów krajów Europy Wschodniej i Azji, trudno liczyć na 

poprawę sytuacji zdrowotnej i wyeliminowanie niedostatków w zakresie profilaktyki i promocji 

zdrowego trybu życia. Analizując sytuację epidemiologiczną w Europie wskazano na utrzymujące się 

wciąż zagrożenie zakażenia wirusem HIV, czego wyrazem jest wzrost liczby nowych przypadków o 

80% na przestrzeni ostatnich 10 lat. Z kolei sukcesem jest brak nowych przypadków malarii i w 

pewnym sensie utrzymanie zakażenia wirusem Polio na stałym niskim poziomie. Z przedstawionych 

danych wynika także, że zmniejsza się liczba zgonów z przyczyn kardiologicznych. Problemem 

ostatnich lat staje się natomiast wzrastająca oporność na antybiotyki. Jedną z sesji obrad poświęcono 

zagadnieniom opieki nad matką i dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji w Uzbekistanie na tle 

zmieniających się tendencji demograficznych. Wiele uwagi poświęcono podniesieniu jakości centrów 

zarządzania zorganizowanej pomocy doraźnej, szczególnie w przypadkach masowych wypadków i 

katastrof . Ważnym tematem, z uwagi na aktualne problemy Europy, była kwestia opieki zdrowotnej 

dla uchodźców, widziana z perspektywy prelegentów z Węgier i Niemiec. Omówiono także 

zagadnienie kształcenia ustawicznego lekarzy, zwracając uwagę na potrzebę ujednolicenia 

standardów i opracowania wymogów akredytacyjnych dla podmiotów szkolących. Wśród raportów 

krajowych, największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja przedstawiciela izby lekarskiej  Albanii, 

dotycząca konfliktu prawnego z ministerstwem zdrowia tego kraju. Z relacji Fatmira Brahimaja 

wynikało, że wybór przewodniczącego albańskiego samorządu lekarskiego  został zakwestionowany 

przez urzędującego ministra, który składając pozew do sądu administracyjnego, zmierza do 

unieważnienia przeprowadzonej elekcji. Dla części uczestników, zwłaszcza reprezentantów 

stowarzyszeń lekarskich, funkcjonujących bez obowiązkowej przynależności, przedstawiony problem 

wydawał się zupełnie niezrozumiały, wręcz egzotyczny. Na tym tle zarysowały się dość jaskrawe 

różnice między organizacjami lekarskimi nie tylko w zakresie członkostwa, ale również uprawnień i 

instytucjonalnej niezależności. Niezależnie od tego, problemy albańskiego samorządu lekarskiego 

powinny być nie tylko przedmiotem dalszych obserwacji, ale przede wszystkim wsparcia 

międzynarodowych i krajowych organizacji. Na zakończenie, oprócz podziękowań dla gospodarzy 

spotkania, ustalono, że przyszłoroczne spotkanie pod egidą EFMA i WHO odbędzie się w Austrii. 

Grzegorz Mazur 



 

 

 


