
Od dziś można się podpisać pod apelem do polityków w sprawie 

wzmocnienia zasobów kadr medycznych na świecie. 
 

Służba zdrowia dla wszystkich, na całym świecie! 

Na świecie brakuje około 7,2 miliona pracowników medycznych. Niedobory lekarzy, lekarzy 

dentystów, pielęgniarek i położnych narażają zdrowie i życie wielu ludzi na całym świecie. Szczególnie 

dotkliwe niedobory kadr medycznych zauważalne są w krajach średnio i nisko rozwiniętych.  

Organizacje pożytku publicznego z ośmiu europejskich krajów, w tym Fundacja Pomocy Humanitarnej 

Redemptoris Missio, współpracujące z sobą w ramach projektu "Health workers for all and all for 

health workers” (HW4All) wzywają polityków i wszystkie inne zainteresowane osoby, organizacje i 

instytucje, zarówno rządowe jak i pozarządowe do pochylenia się nad problemem i działań mających 

na celu zapewnienie silnych kadr medycznych na świecie.  

Podpisz się pod apelem „Służba zdrowia dla wszystkich, na całym świecie!” 

Wiele krajów europejskich zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny pochodzący z zagranicy, 

najczęściej z biedniejszych krajów. Zjawisko to, tzw. drenaż mózgów, pogłębia nierówności w 

dostępie do opieki medycznej między państwami i przyczynia się do osłabienia systemów opieki 

zdrowotnej w Europie i na świecie. Niestety porozumienia międzynarodowe dotyczące etycznej 

rekrutacji personelu medycznego nie były do tej pory dostatecznie respektowane. W 2010 r. 

Światowa Organizacja Zdrowia uchwaliła dokument nadający kierunek światowej polityce w zakresie 

tworzenia zasobów kadr medycznych – „Globalny Kodeks Postępowania WHO w sprawie 

Międzynarodowej Rekrutacji Personelu Medycznego”. Porusza on podstawowe kwestie związane z 

migracjami i utrzymaniem zrównoważonych zasobów personelu medycznego. Wiele krajów – 

sygnatariuszy Kodeksu, mimo to, rzadko zwraca uwagę na zrównoważone zarządzenie kadrami 

medycznymi. 

Aby zapewnić wystarczające, silne zasoby pracowników medycznych w Polsce, Europie i na świecie, 

HW4All wzywa polskich i europejskich decydentów do działań w zakresie planowania, szkolenia, 

zarządzania i mobilności personelu medycznego, do wykazania inicjatywy i stworzenia spójnej polityki 

dla rozwoju stabilnych zasobów pracowników medycznych. Apel zawiera  następujące zalecenia: 

1. Planujecie długoterminowo i szkolcie własne kadry medyczne. 

2. Inwestujcie w zasoby personelu medycznego. 

3. Szanujcie prawa migrujących pracowników medycznych. 

4. Myślcie i działajcie wspólnie na krajowym, regionalnym i światowym szczeblu. 

5. Zaznaczcie swój udział w realizacji zapisów Kodeksu WHO. 

Apel wraz z formularzem umożliwiającym jego poparcie jest dostępy od dziś na stronie: 

http://bit.ly/hw4all-call. W przyszłym roku zostanie on przedstawiony decydentom na poziomie 

europejskim. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Projekt “Health workers for all and all for health workers” jest inicjatywą europejskiego społeczeństwa 

obywatelskiego na rzecz zrównoważonych zasobów  pracowników medycznych na całym świecie. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską. Więcej informacji na stronie:  www.healthworkers4all.eu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejsza informacja została przygotowana w ramach projektu “Health workers for all and all for health 

workers” DCI-NSAED/2011/106, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jej treść wyłączną 

odpowiedzialność ponoszą partnerzy projektu i nie może być ona traktowana jako oficjalne stanowisko Unii 

Europejskiej. 
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