
 

Warszawa, 18.01.2021 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku  
Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej  
Bydgoska Izba Lekarska  
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim  
Śląska Izba Lekarska  
Świętokrzyska Izba Lekarska  
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie  
Lubelska Izba Lekarska  
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi  
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska  
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu  
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku  
Wielkopolska Izba Lekarska  
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie  
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie  
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie  
Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu  
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie  
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu  
Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie  
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze  
Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie  
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie  
 
Dotyczy: Apelu lekarzy o podjęcie pilnych działań proklimatycznych 
 

Szanowni Państwo, 

Ubiegły rok był wielkim wyzwaniem nie tylko dla rządów krajów na całym świecie, ale przede               
wszystkim dla pracowników sektora ochrony zdrowia, których ogromne poświęcenie i wysiłek           
uratowały tysiące ludzkich istnień. Pandemia Covid-19 ujawniła niedoskonałości naszego         
systemu i po raz kolejny ludzkość przekonała się, że zdrowie powinno być zawsze na              
pierwszym miejscu - nie tylko w perspektywie jednostkowej, ale w kształtowaniu polityki i             
zapewnieniu stabilnego funkcjonowania całego państwa.  



Niestety koniec bieżącego kryzysu nie oznacza, że będziemy zdrowi i bezpieczni. Oprócz            
pandemii Covid-19 trwa bowiem drugi kryzys, którym jest postępująca zmiana klimatu.           
Naukowcy nie mają wątpliwości, że jej skutki dotkną wszystkich obszarów gospodarki i            
zachwieją zdrowiem publicznym. W wyniku nasilenia występowania fal upałów, ekstremalnych          
zjawisk pogodowych czy rozprzestrzeniania się chorób klimatozależnych zdrowie obywateli już          
cierpi i będzie dalej podupadać. Załączony w liście raport “Wpływ zmiany klimatu i             
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawy” obrazuje na przykładzie         
stolicy Polski, jak rośnie liczba zgonów wśród jej populacji na skutek nasilenia fal upałów oraz               
prognozy, jak te negatywne efekty zdrowotne będą postępować w kolejnych latach. 

Na konieczność niezwłocznych działań wskazują dziś już nie tylko klimatolodzy, ekolodzy, czy            
młodzi aktywiści. Teraz ochrony klimatu domagają się również przedstawiciele sektora zdrowia,           
których wspólne stanowisko w kampanii “Lekarze Dla Klimatu” można przeczytać w apelu do             
władz krajowych i samorządowych, dostępnym na stronie internetowej        
www.lekarzedlaklimatu.pl.  

Profesjonaliści medyczni domagają się: 

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

● Ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zaprzestania innych działań        
prowadzących do degradacji środowiska naturalnego. 

Eksperci rekomendują szereg działań, których przeprowadzenie posłuży do osiągnięcia         
trwałych rezultatów. Poszczególne propozycje możecie Państwo przeczytać w załączonej kopii          
apelu. 

Jako HEAL Polska – organizacja non-profit analizująca wpływ środowiska na zdrowie publiczne            
– mieliśmy przyjemność współpracować z przedstawicielami sektora zdrowia i wspomóc ich w            
merytorycznym przygotowaniu apelu. Z dumą przyjęliśmy fakt, że apel poparło Prezydium           
Naczelnej Rady Lekarskiej, które opublikowało go na swojej stronie internetowej i zachęciło            
pozostałych ekspertów ochrony zdrowia do dalszych podpisów.  

Pod apelem podpisało się już kilkudziesięciu lekarzy, a także instytucje i studenci uczelni             
medycznych. Aktualną listę sygnatariuszy można znaleźć na oficjalnej stronie kampanii:          
www.lekarzedlaklimatu.pl. Informacja o inicjatywie ukazała się w serwisach Polskiej Agencji          
Prasowej, a wiele portali opublikowało artykuły na ten temat.  

Nasze możliwości dotarcia są jednak ograniczone, a z punktu widzenia zdrowia publicznego            
bardzo ważne jest, by apel zdobył jak największe poparcie wśród pracowników ochrony            
zdrowia. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcenie do podpisu osób             
indywidualnych wchodzących w skład do Państwa Izby. Czas by lekarze przemówili jednym            
głosem: Potrzebujemy pilnych działań proklimatycznych, żeby skutecznie chronić zdrowie Polek          
i Polaków. 



W najbliższych miesiącach organizacja HEAL Polska będzie również organizowała wirtualne          
warsztaty szkoleniowe z zakresu klimatu i zdrowia. Jeśli członkowie Państwa Izby Lekarskiej są             
zainteresowani wzięciem udziału, prosimy uprzejmie o kontakt. 
 
Z wyrazami szacunku, 

 
Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska 

 
 
Kontakt: 
Katarzyna Czarska: kontakt@lekarzedlaklimatu.pl, tel. 660 462 411  
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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