Stanowiska WMA, Zgromadzenie Ogólne WMA – Fortaleza, Brazylia 15-19 październik
2013r.
W dniach 15-19 października 2013r. w Fortalezie, w Brazylii, odbyło się coroczne
posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele z ponad 45 krajowych stowarzyszeń lekarskich.
Dr Margaret Mungherera z Krajowego Stowarzyszenia Lekarzy z Ugandy objęła obowiązki
prezesa WMA na lata 2013/14 i przewodniczyła obradom WMA. Dokonano również wyboru
prezesa-elekta na kolejną kadencję, którym jednogłośnie został dr Xavier Deau, obecny
Prezes Europejskiej i Międzynarodowej Delegacji Francuskiej Rady Lekarskiej,
DEKLARACJA HELSIŃSKA
W dn. 19 października 2013r. Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy
przyjęło nowelizację jednego z najważniejszych, międzynarodowych dokumentów dot.
kwestii etycznych - Deklaracji Helsińskiej. Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim kwestii
związanych z przeprowadzaniem badań medycznych z udziałem ludzi; wprowadzone
zostały zapisy o zwiększonym zakresie ochrony świadczonej grupom najbardziej
narażonym.
Znowelizowana Deklaracja zawiera też więcej zapisów o ochronie uczestników badań. Obok
zapisów dotyczących zwiększenia ochrony przed ryzykiem włączone zostały zapisy o
odszkodowaniu dla uczestników, którzy odnieśli szkodę w wyniku udziału w badaniach.
Nowe brzmienie Deklaracji ujmuje też postanowienia dot. poszerzenia wymagań przy
postępowaniu po zakończeniu badania. Stwierdzają one konieczność poinformowania
uczestnika badania jeszcze przed rozpoczęciem badania, że będzie on informowany o
rezultatach badania oraz w razie potrzeby będzie miał dostęp do leczenia, które w efekcie
badania zostanie uznane jako korzystne dla uczestnika.
Więcej na ten temat:
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/nowelizacja-deklaracji-helsinskiej-przyjeta-w-trakcie-64zgromadzenia-ogolnego-swiatowego-stowarzyszenia-lekarzy-w-dn.-15-19.10.2013-r.fortaleza,-brazylia
ŚWIADCZENIE POMOCY MEDYCZNEJ W SYRII
W związku z alarmującą sytuacją w Syrii, masowymi atakami na placówki medyczne,
skutkującymi zniszczeniem ponad jednej trzeciej szpitali oraz ucieczką 15 000 lekarzy i
innych przedstawicieli służb medycznych z kraju, Światowe Stowarzyszenie Lekarzy przyjęło
Rezolucję w sprawie świadczenia pomocy medycznej w Syrii.
W tekście stanowiska Światowe Stowarzyszenie Lekarzy wzywa wszystkie strony konfliktu w
Syrii do zapewnienia bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów, jak również
poszanowania bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz w trakcie transportu
medycznego.
Światowe Stowarzyszenie wzywa również organizacje członkowskie Stowarzyszenia, aby
zaapelowały do swoich władz o zaangażowanie się w międzynarodową pomoc ONZ, Unii
Europejskiej oraz innych międzynarodowych organizacji w celu zapewnienia
bezpieczeństwa świadczenia pomocy medycznej niesionej narodowi syryjskiemu.
Pełny tekst Stanowiska WMA w sprawie świadczenia pomocy medycznej, w jęz.
angielskim, dostępny jest tu:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/s12/index.html
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SZCZEPIENIE PRZECIWKO ZAKAŻENIU HPV
W treści Stanowiska Światowe Stowarzyszenie Lekarzy stwierdza, że szczepienie przeciwko
zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV jest jedyną i wyjątkową szansą
zapobieżenia niektórym chorobom nowotworowym występującym w różnych grupach
populacji i skutkującym śmiercią, a także może sprzyjać poprawie zdrowia kobiet.
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy wzywa krajowe stowarzyszenia lekarskie do podjęcia
działań zmierzających do intensywnej edukacji ich członków a także do udzielenia przez nie
wsparcia w celu:






Zwiększenia świadomości społecznej nt. HPV i chorób powiązanych;
Rozpowszechnienia informacji nt. dostępności oraz skuteczności szczepienia
przeciwko HPV;
Uświadomienia konieczności włączenia szczepienia przeciwko HPV do programów
immunizacji;
Zwiększenia świadomości społecznej nt. konieczności przeprowadzania badań
służących profilaktyce nowotworu szyjki macicy;
Włączenia do istniejących programów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz
szkolenia stażowego metod zapobiegania nowotworom szyjki macicy, w tym metod
wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, przeprowadzania badan
profilaktycznych, diagnozowania, leczenia oraz opieki paliatywnej. Szkolenia takie
będą miały wpływ na wsparcie istniejących programów walki z HPV oraz wspomogą
budowanie umiejętności i jakości leczenia.

Pełny tekst Stanowiska WMA w szczepienia przeciwko HPV, w jęz. angielskim,
dostępny jest tu:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/h11/index.html

ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA BRONI CHEMICZNEJ
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy zaapelowało o wprowadzenie zakazu prowadzenia
badań, produkcji, składowania oraz wykorzystania broni chemicznej. Skierowano również
apel do wszystkich krajów o pomoc w bezpiecznym zniszczeniu istniejącej, składowanej
broni chemicznej.
W trakcie posiedzenia Światowe Stowarzyszenie Lekarzy poparło inicjatywy podejmowane
przez ONZ, których celem jest identyfikacja osób odpowiedzialnych za wykorzystywanie
broni chemicznej oraz doprowadzenie ich przed wymiar sprawiedliwości.
Przypomniano, że wykorzystywanie broni chemicznej jest zbrodnią przeciwko ludzkości,
niezależnie do tego czy broń chemiczna jest wykorzystywana przeciwko ludności cywilnej
czy przeciw siłom wojskowym.
Delegaci zaapelowali również do państw, które wykorzystują środki chemiczne w
interwencjach podczas masowych demonstracji o podjęcie działań w celu minimalizacji
ryzyka ich stosowania lub całkowitego zaniechania wykorzystywania środków chemicznych.
Pełny tekst Stanowiska WMA w sprawie zakazu wykorzystywania broni chemicznej, w
jęz. angielskim, dostępny jest tu:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c12/index.html
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MORATORIUM NA WYKONYWANIE KARY ŚMIERCI
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy poparło Rezolucję Narodów Zjednoczonych wzywającą
do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci wskazując przy tym, że branie
przez lekarzy udziału w wykonywaniu wyroków skazujących na śmierć jest postępowaniem
nieetycznym. W swoim oświadczeniu Światowe Stowarzyszenie Lekarzy przypomniało, że
postanowienia Deklaracji Genewskiej obligują lekarzy do poszanowania ludzkiego życia w
najwyższym wymiarze, przy czym podkreśliło, że świadome jest, że poglądy niektórych
państw członkowskich WMA nie uznają obowiązku bezwarunkowego przeciwstawiania się
prze lekarzy karze śmierci
Pełny tekst Stanowiska WMA w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci, w
jęz. angielskim, dostępny jest tu:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/p8/index.html

PENALIZACJA WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO
Niejednokrotnie zdarza się, że rządy państw podejmują działania mające na celu
sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zawodu przez lekarzy, w tym uznanie
podejmowanych decyzji medycznych za przestępstwo. Delegaci uczestniczący z
Zgromadzeniu Ogólnym Światowego Stowarzyszenia Lekarzy złożyli protest przeciwko
działaniom takim jak zapobieganie wykonywaniu procedur medycznie uzasadnionych,
wprowadzanie procedur niewskazanych medycznie oraz wprowadzanie niektórych praktyk
medycznych. Działania takie skutkują wprowadzaniem sankcji karnych nakładanych na
lekarzy z różnych przyczyn, np. z powodu popełnienia błędu lekarskiego, pomimo
dostępności innych środków represyjno-zapobiegawczych.
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy zaapelowało do krajowych stowarzyszeń lekarskich o
przeciwstawienie się ingerowaniu przez rządy państw w wykonywanie zawodu lekarskiego.
W tekście przyjętej Rezolucji oprotestowano penalizację orzeczeń lekarskich i
podejmowanych decyzji medycznych, włączając w to działania sankcyjne na skutek
odstępstw od przyjętych norm i standardów oraz pomocy medycznej udzielanej pacjentom
poszkodowanym w wyniku konfliktów.
Pełny tekst Stanowiska WMA w sprawie penalizacji wykonywania zawodu
medycznego, w jęz. angielskim, dostępny jest tu:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c17/index.html

POMOC DLA BRAZYLIJSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy skierowało apel do rządu Brazylii o podjęcie współpracy
ze środowiskiem lekarzy Brazylii w zakresie edukacji medycznej, certyfikacji uprawnień
lekarzy oraz zasad wykonywania zawodu lekarza. Zaapelowało również o poszanowanie
przez rząd roli oraz zadań wykonywanych przez Brazylijskie Stowarzyszenie Lekarzy, a
także Międzynarodowego Kodeksu Etyki Lekarskiej WMA.
Pełny tekst Stanowiska WMA w jęz. angielskim, dostępny jest tu:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b11/index.html
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy przyjęło również stanowiska w sprawie prawa kobiet do
opieki zdrowotnej oraz opieki medycznej w przypadku zakażenia HIV matek i dzieci; pomocy
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prawnej przy poszukiwaniu osób zaginionych; prawa do rehabilitacji ofiar tortur oraz
diagnozowania i leczenia chorób grzybiczych
NOWE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy przyjęło do swojego grona nowe państwa: Czarnogórę,
Kamerun, Sudan oraz Włochy, co łącznie daje liczbę 106 państw członkowskich
wchodzących w skład WMA.
Autor: Agnieszka Seweryniak, Dział Współpracy z Zagranicą NIL
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