Sprawozdanie z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association)
11-15 październik 2021 r.
W dniach 11-15 października 2021 r. delegaci organizacji lekarskich z całego świata dołączyli
do wirtualnego dorocznego Zgromadzenia Ogólnego World Medical Association w Londynie.
Pierwszy i drugi dzień Zgromadzenia to sesja naukowa dotycząca oporności na antybiotyki,
która stanowi ważny i narastający problem zdrowia publicznego. Szacuje się, że w 2050 roku
będzie miało miejsce 10 milionów zgonów związanych z opornością na antybiotyki, a obecnie
w każdej minucie ginie troje dzieci z powodu sepsy spowodowanej infekcjami opornymi na
antybiotyki. Przekazano również niepokojące dane na temat znacznego nadużywania w
trakcie pandemii antybiotyków o szerokim spektrum działania.
Kolejne dni to spotkania komisji finansowej, etyki i spraw społeczno- medycznych oraz
dyskusje nad projektami stanowisk zatwierdzonych w kolejnych dniach.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się poniższe tematy:
Migranci
Lekarze przypomnieli społeczeństwu o obowiązku zapewnienia migrantom odpowiedniej
opieki medycznej, opartej wyłącznie na potrzebach klinicznych, niezależnie od statusu
cywilnego lub politycznego pacjenta. Poradzono, aby lekarze wypowiadali się przeciwko
wszelkim przepisom i praktykom, które uniemożliwiają ten obowiązek. W zmienionych
wytycznych WMA wzywa rządy do osiągnięcia porozumień w celu sfinansowania świadczenia
odpowiednich i skoordynowanych usług zdrowotnych dla populacji migrantów, w tym w
obozach dla uchodźców, gdzie warunki życia sprawiają, że są bardziej podatni na
rozprzestrzenianie się chorób i wirusów.
Przemoc w rodzinie
Zgromadzenie uzgodniło propozycje rozwiązania problemu przemocy w rodzinie. W nowym
dokumencie politycznym WMA określiło przemoc w rodzinie jako poważny i powszechny
problem zdrowia publicznego i praw człowieka. Jej złożone przyczyny obejmują brak
podstawowego wykształcenia, brak niezależności ekonomicznej i ubóstwo, problemy ze
zdrowiem psychicznym, nadużywanie narkotyków i alkoholu, stres, niewystarczające
umiejętności rodzicielskie oraz doświadczenia w dzieciństwie sprawcy dotyczące znęcania się
i przemocy w rodzinie. Prezydent WMA dr Heidi Stensmyren powiedziała: „Wzywamy rządy
do zajęcia się tymi podstawowymi przyczynami, a w szczególności kwestią równości w zdrowiu
i nierówności płci. Chcemy widzieć zachęty do zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie,
bezpieczne mechanizmy zgłaszania, schronienia dla ofiar i lepsze systemy gromadzenia
danych”.
Medycyna sportowa
Lekarze medycyny sportowej zostali uprzedzeni, aby nie podawać ani nie tolerować
stosowania leków zwiększających wydajność sportowców. W poprawionych wytycznych

stwierdzono, że lekarze powinni odmówić podawania jakiejkolwiek substancji oraz nie
tolerować jakiejkolwiek metody leczenia, która jest niezgodna z etyką lekarską i która może
być szkodliwa dla sportowca ją stosującego.
Dr Heidi Stensmyren, była przewodnicząca Szwedzkiego Stowarzyszenia Medycznego, objęła
funkcję 72. prezydenta WMA na lata 2021-22. Dr Osahon Enabulele, były prezes Nigeryjskiego
Stowarzyszenia Medycznego, został wybrany na prezydenta-elekta WMA i przejmie funkcję
prezydenta na lata 2022-23 podczas Zgromadzenia WMA w Berlinie w październiku 2022 r.
Obecny Prezydent WMA dr David Barbe w swoim przemówieniu na zakończenie kadencji, w
trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego WMA, oświadczył, że lekarze na całym świecie walczący
z COVID-19 czują się zawiedzeni i rozczarowani. Podkreślił, że wielu lekarzy uważa, że podczas
trwającej pandemii nie otrzymało dostatecznego wsparcia, i że nie zostało docenionych za ich
poświęcenie oraz ryzyko podejmowane w trakcie opieki nad pacjentami z COVID-19. Wielu
jest rozgoryczonych I zniechęconych. Wielu z nich uważa, że ich rządy, a w niektórych
przypadkach także i szpitale, zawiodły ich. Niektórzy z nich czują się wykorzystani. Podkreślił,
że lekarze potrzebują by ich praca została doceniona, poczucia, że ich wysiłki są zauważone.
Dr Heidi Stensmyren w swojej inauguracyjnej mowie podkreśliła, że w trakcie pandemii opieka
zdrowotna została wykorzystana do granic możliwości, warunki pracy personelu medycznego
stały się więcej niż trudne, wielu lekarzy zakaziło się wirusem, a niektórzy z nich umarli
opiekując się innymi. Zaznaczyła, że podstawą dobrych praktyk medycznych była medycyna
oparta na dowodach (evidence-based medicine). Zwróciła także uwagę, że w trakcie pandemii
rozpowszechniane były i nadal są wysoce szkodliwe dla globalnego zdrowia publicznego
fałszywe tezy i dezinformacja. Podkreśliła, że środowiska lekarskie mają obowiązek
przeciwstawiania się fałszywym treściom, zobowiązane są także do reprezentowania nauki.
Zaznaczyła także, że środowiska lekarskie mają obowiązek przedstawiania informacji
naukowych w taki sposób, aby szeroka opinia publiczna mogła je zrozumieć i przyjąć.
Kolejne Zgromadzenie Ogólne WMA odbędzie się w październiku 2022 roku w Berlinie.
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