Posiedzenie Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), Livingstone, Zambia
20-22 kwietnia 2017 r.
W dniach 20-22 kwietnia 2017 r. w Livingstone, Zambia, odbyło się 206. posiedzenie Rady
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association). W obradach uczestniczyło
ponad 200 delegatów, przedstawicieli ok. 30 krajowych stowarzyszeń lekarskich.
Polskę reprezentował Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz
oraz dr Grzegorz Mazur – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi oraz Członek Komisji ds.
Współpracy Międzynarodowej NRL.
Na posiedzeniu poruszono wiele istotnych kwestii związanych z ochroną zdrowia, m.in.:
MEDYCZNA MARIHUANA
Omówiono kwestie związane z wykorzystaniem medycznej marihuany, w tym
w szczególności wskazywano na niepożądane skutki wynikające ze stosowania marihuany w
„celach rekreacyjnych”. Odbyła się również dyskusja nad tekstem projektu stanowiska WMA
w sprawie legalizacji preparatów wytwarzanych na bazie konopi stosowanych w celach
leczniczych. Zadecydowano, że projekt stanowiska zostanie przekazany pod obrady
Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, które odbędzie się
w październiku br. w Chicago.
BOKS
W trakcie posiedzenia Rady WMA odbyła się debata, podczas której omówiono wnioski
postulujące rewizję stanowiska WMA w sprawie uprawiania boksu. Postanowiono, że Rada
WMA zarekomenduje Zgromadzeniu Ogólnemu WMA poprawki do stanowiska, których
celem jest ustanowienie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy uprawianiu boksu.
POMOC MEDYCZNA W TRAKCIE LOTU
Dyskutowano również nad potrzebą podjęcia działań w celu poprawy dostępności oraz
skuteczności świadczeń medycznych udzielanych w trakcie podróży samolotem.
W szczególności wskazano na konieczność swobodnego umożliwienia lekarzom
wykonywania czynności ratunkowych w trakcie lotu. Zwrócono uwagę, że lekarz udzielający
pomocy w nagłych przypadkach medycznych w trakcie lotu nie powinien obawiać się
ewentualnych konsekwencji prawnych wynikających ze świadczenia tego rodzaju pomocy.
Podjęto decyzję o dokonaniu rewizji dotychczasowego stanowiska WMA oraz przedłożenie
go pod obrady Zgromadzenia Ogólnego WMA.

NĘKANIE I ZASTRASZANIE W MIEJSCU PRACY
W trakcie obrad Nowozelandzkie Stowarzyszenie Medyczne wnioskowało o podjęcie
stanowiska w sprawie nękania i zastraszania lekarzy w miejscu pracy. Omówione zostały
przypadki zachowań naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje

w placówkach medycznych, w tym przypadki mobbingu tj. ośmieszania, poniżania, czy też
celowego izolowania lekarzy w miejscu pracy. Zaznaczono przy tym, że zjawisko nękania
i zastraszania lekarzy ma miejsce we wszystkich specjalizacjach lekarskich i na każdym etapie
rozwoju ścieżki zawodowej w miejscu pracy. Podjęto decyzję o opracowaniu wytycznych
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w tej kwestii.
STRAJKI GŁODOWE
Sformułowano również wniosek o rozpoczęcie prac nad nowelizacją dotychczasowego
stanowiska WMA w sprawie strajków głodowych, ze szczególnym uwzględnieniem
wytycznych etycznych dla lekarzy.

Omówiono również zagadnienia związane ze świadczeniem pomocy w medycznej
w warunkach konfliktu zbrojnego, edukacją medyczną, skutkami spożycia alkoholu,
zanieczyszczenia wody oraz inne kwestie dotyczące ochrony zdrowia.
Kolejne posiedzenie Rady oraz Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy
odbędą się w dniach 11-14 października 2017 r. w Chicago.

