
 

Warszawa, 18.01.2021 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Premier Rządu RP 

 

Dotyczy: Apelu lekarzy o podjęcie pilnych działań proklimatycznych 
 

Szanowny Panie Premierze, 

Od czasu wybuchu pandemii Covid-19 wysiłki Rządu skupiały się na ograniczaniu skutków            
epidemii w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, a także stabilizacji gospodarki balansującej na              
granicy kryzysu. Niestety trwająca pandemia to nie jedyne zagrożenie dla życia i zdrowia             
Polek i Polaków, z jakim mamy aktualnie do czynienia. W jej cieniu skrywa się kryzys               
klimatyczny, który - niosąc szereg konsekwencji dla zdrowia publicznego - zagraża nam            
wszystkim. Do działań naukowców, ekspertów i ekologów w zakresie ochrony zdrowia przed            
skutkami zmiany klimatu dołączyło środowisko medyczne zjednoczone we wspólnej         
inicjatywie “Lekarze Dla Klimatu”.  

W imieniu tych kilkudziesięciu lekarzy, ekspertów ochrony zdrowia oraz organizacji          
apelujemy do Pana Premiera, Prezydenta, Ministrów oraz samorządów o intensyfikację          
działań mających na celu powstrzymanie zmiany klimatu, a tym samym ochronę           
zdrowia publicznego. Konsekwencje pogłębiającego się globalnego procesu zmiany        
klimatu dotyczą bowiem każdego obszaru naszej codzienności, zagrażając zdrowiu i życiu           
ludzi na całym świecie, wpływając na upadek bioróżnorodności ekosystemów oraz niosąc           
poważne konsekwencje gospodarcze, społeczne i polityczne. 

Środowisko lekarskie podkreśla, że zdrowie Polek i Polaków jest obecnie narażone na            
nasilające się występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, tj.: częstszych fal upałów,          
długotrwałych suszy, a także huraganów i intensywnych krótkotrwałych opadów deszczu          
powodujących powodzie czy nasilenie rozprzestrzeniania chorób wektorowych. Sama        
zmiana klimatu prowadzi zaś nie tylko do utraty życia i zdrowia fizycznego, lecz także wpływa               
na zdrowie psychiczne. 

Jako polski oddział wiodącej europejskiej organizacji non-profit zajmującej się wpływem          
środowiska na zdrowie publiczne Health and Environment Alliance (HEAL) popieramy głos           
przedstawicieli sektora ochrony zdrowia i zwracamy się do Państwa o radykalną           
intensyfikację działań chroniących życie i zdrowie obecnych oraz przyszłych pokoleń przed           
szkodliwymi skutkami zmiany klimatu. 

 

 



 

Apelujemy o: 

1. Ochronę zdrowia przed skutkami zmian zachodzących w środowisku jako         
nadrzędnego celu działań na wszystkich szczeblach administracji, grup        
zawodowych i społecznych. 

2. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zaprzestanie innych działań        
prowadzących do degradacji środowiska naturalnego.  

Pandemia koronawirusa pokazała nam, że w obliczu kryzysu powinniśmy i potrafimy           
zjednoczyć wysiłki w kierunku ograniczenia jego skutków. Czas byśmy potraktowali zmianę           
klimatu jako prawdziwy, zagrażający nam kryzys i zintensyfikowali działania na rzecz           
zahamowania konsekwencji tego procesu dla zdrowia. Wszelka opieszałość w prowadzeniu          
proklimatycznej polityki odbije się na nas samych w postaci gorszego zdrowia, utraconych            
dni pracy, tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku i wysokich kosztów zewnętrznych. 

Dlatego oprócz rzetelnej i powszechnej edukacji prozdrowotnej oraz ekologicznej,         
zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i wzmocnienia działań adaptacyjnych w polityce           
zdrowotnej, potrzebujemy radykalnego przyspieszenia transformacji energetycznej w       
kierunku odnawialnych, niskoemisyjnych źródeł energii, zmniejszenia śladu węglowego        
wszystkich sektorów gospodarki, w tym również w sektorze ochrony zdrowia i jak            
najszybszego odejścia od spalania paliw kopalnych. 

Pilne działania proklimatyczne powinny stać się absolutnym priorytetem dla polskich          
władz wszystkich szczebli. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska 

 
 
Kontakt: 
Jacek Karaczun: jacek@env-health.org 
Strona: http://healpolska.pl/, https://lekarzedlaklimatu.pl/ 
FB: https://www.facebook.com/HEALPolska, https://www.facebook.com/lekarzedlaklimatu 
TT: https://twitter.com/HEALPolska 
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