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Stały Komitet Lekarzy Europejskich
CPME
• CPME zrzesza główne, najbardziej reprezentatywne
organizacje lekarskie z 29 krajów – państw członkowskich Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Szwajcarii.

• CPME prezentuje stanowisko lekarzy na różnych forach
unijnych poprzez aktywną współpracę z instytucjami UE w
zakresie zdrowia i systemu opieki zdrowotnej.
• CPME promuje najwyższe standardy kształcenia medycznego i
praktyki lekarskiej w celu osiągnięcia jak najlepszej jakości
opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w Europie.
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Stanowiska CPME odnośnie relacji pomiędzy
ochroną zdrowia a środowiskiem
CPME przyjął w przeszłości m.in. stanowiska w sprawie:
• wpływu globalnego ocieplenia na zdrowie (Global Warming and Health)
• zanieczyszczenia atmosferycznego oraz odpadów (Atmospheric pollution,
waste)
• zagrożenia hałasem (Noise pollution)
Współpraca CPME z Sojuszem na rzecz Zdrowia i Środowiska (Health and
Environment Alliance, HEAL):

• Raport nt. dotacji na wydobycie paliw kopalnych, 2017 r.
• Raport dotyczący elektrowni węglowych, 2013 r.
• Udział w szczytach klimatycznych (COP)
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Stanowisko CPME
nt. roli lekarzy w kontekście zmian klimatycznych
CPME podkreśla, że lekarze powinni w szczególności:

• stanowić przykład dla swoich pacjentów oraz lokalnych
społeczności poprzez ograniczanie swego śladu węglowego;
• włączać się w badania naukowe dotyczące zdrowia i ochrony
środowiska prowadzone na poziomie lokalnym, krajowym
oraz międzynarodowym;
• informować pacjentów nt. pozytywnych efektów, jakie nawet
niewielkie zmiany w ich aktywności fizycznej i diecie mogą
mieć dla ich własnego zdrowia oraz dla całego środowiska.
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The Lancet and The Lancet Countdown
The Lancet
• Najstarsze angielskie medyczne czasopismo naukowe - jedno z
najbardziej wpływowych czasopism medycznych na świecie.
• W obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in. zagadnienia
dotyczące zmian klimatu.

“The Lancet Countdown:
Tracking Progress on Health and Climate Change”
• Projekt niezależnej, ogólnoświatowej, interdyscyplinarnej
współpracy pomiędzy 27 instytucjami akademickimi oraz
organizacjami w zakresie badań naukowych nt. wpływu zmiany
klimatu na zdrowie.
• Coroczne raporty The Lancet Countdown są publikowane w The
Lancet w przededniu Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
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Raport 2018 Lancet Countdown
Briefing for EU Policymakers
Dokument zatytułowany „Streszczenie adresowane do
polityków unijnych” (Briefing for EU Policymakers), który został
przygotowany we współpracy z CPME, zawiera 7 konkretnych
rekomendacji dla polityków Unii Europejskiej sformułowanych
w oparciu o informacje z tegorocznego raportu The Lancet
Countdown.
Dokument wskazuje związki pomiędzy zdrowiem a zmianami
klimatycznymi, które są uznawane za największe zagrożenie dla
zdrowia w 21. wieku, oraz określa ich skutki dla celów
politycznych Unii Europejskiej.
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Rekomendacja 1:
FALE GORĄCA
Zwiększające się upały
stanowią coraz istotniejsze zagrożenie dla zdrowia.
Konieczne jest zagwarantowanie, aby każde państwo
członkowskie UE wprowadziło w życie i aktywnie
egzekwowało realizację Krajowej Strategii na rzecz klimatu
oraz zdrowia w celu minimalizowania skutków chorób
związanych ze zmianami klimatycznymi.
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Rekomendacja 2:
EDUKACJA ZAWODOWA
Powszechna świadomość problemów
związanych ze skutkami zmian klimatycznych
dla zdrowia jest niezbędna, aby tym skutkom
przeciwdziałać.
Należy zachęcać państwa członkowskich UE, aby
wprowadzały zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych w
kontekście ochrony zdrowia do programu nauczania na
swych uczelniach medycznych.
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Rekomendacja 3:
CHOROBY ZAKAŹNE
Zauważalna jest zwiększająca się liczba zakażeń
przecinkowcami w Morzu Bałtyckim.
Niezbędne jest, aby w każdym państwie regionu Morza
Bałtyckiego zachorowania związane z przecinkowcami
podlegały zgłoszeniu w celu ułatwienia szczegółowego
nadzoru epidemiologicznego i rozwoju systemu wczesnego
ostrzegania oraz stworzenie specjalnej sieci europejskiej
umożliwiającej skuteczną walkę z zakażeniami tego rodzaju
bakteriami.
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Rekomendacja 4:
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Energetyka węglowa jest główną przyczyną zgonów
powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza
i w największym stopniu powoduje
powstawanie gazów cieplarnianych.
Dotacje unijne wspierające wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia w
procesie stopniowego wycofywania się z wykorzystywania
energii opartej na węglu w takich krajach jak Polska, Bułgaria,
Czechy czy Rumunia są niezbędne w walce ze zmianami
klimatycznymi.
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Rekomendacja 5:

Należy zachęcać państwa członkowskie UE, aby zobowiązały
się do stopniowego rezygnowania z węgla oraz do uchwalenia
moratorium na nowe elektrownie węglowe bez sekwestracji
dwutlenku węgla.
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Rekomendacja 6:
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Należy dołożyć starań, aby zanieczyszczenie powietrza –
niezależnie od jego źródeł – zostało ograniczone do
najniższego możliwego poziomu w ten sposób minimalizując
jego wpływ na zdrowie ludzkie.

Należy zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie
UE będą się wywiązywały z unijnych zobowiązań dotyczących
poprawy jakości powietrza.
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Rekomendacja 7:
PRZEKAZ SPOŁECZNY
Problem zmian klimatycznych jest coraz częstszym
tematem w mediach. Media odgrywają istotną role
w kształtowaniu świadomości społecznej nt.
negatywnych skutków tego zjawiska.
Aktywny przekaz społeczny i kampanie informacyjne nt.
negatywnego wpływu zmian klimatycznych na zdrowie mogą
w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia
świadomości społecznej w tym zakresie.
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Wnioski
Pracownicy ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę
w kontekście ograniczania negatywnych zmian klimatycznych.
CPME zachęca krajowe organizacje lekarskie
oraz poszczególnych lekarzy do tego,
aby uświadamiali społeczeństwo o skutkach zmian
klimatycznych dla zdrowia ludzkiego.

Brak postępów w redukcji emisji
stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.
Zmiany klimatyczne będą w znacznym stopniu wpływać
na życie i zdrowie kolejnych pokoleń.
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Dziękuję za uwagę!
Więcej informacji:
CPME Secretariat
www.cpme.eu
secretariat@cpme.eu
+32 2 732 72 02
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