
LIPIEC–
WRZESIEŃ 2013
Nr 46 (rok XIII)

ISSN 1641-604 X

PRZEZNACZONY DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROBLEMAMI MEDYCZNYMI 
WCHODZĄCYMI W ZAKRES TZW. MEDYCYNY TROPIKALNEJ I „INTERNATIONAL HEALTH”, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB MISYJNYCH OŚRODKÓW MEDYCZNYCH

MEDICUS 
MUNDI

KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ MEDICUS MUNDI POLAND

Biuro Fundacji: Uniwersytet Medyczny, ul. Dąbrowskiego 79, p. 809, Kolegium prof. Adama Wrzoska, 60-529 Poznań, 
e-mail: medicus@ump.edu.pl; www.medicus.ump.edu.pl

Centrum Wolontariatu Fundacji: ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań, tel./fax +48 61 862 13 21; http://ump.edu.pl/medicus
Rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Fundacja Pomocy Humanitarnej «Redemptoris Missio» Medicus Mundi Poland

W numerze:
AKTUALNOŚCI:
Z Fundacji „Redemptoris Missio”
 Drodzy Przyjaciele Fundacji ............................................................................................................. 2
Z Medicus Mundi International
 Konferencja „Primary Health Care and cooperation: an utopia?” ............................................................. 3

JUBILEUSZ 50-LECIA MEDICUS MUNDI INTERNATIONAL
 Medicus Mundi International – sesja historyczna: Podstawowa Opieka Zdrowotna głównym wyzwaniem ................. 5

Światowy kryzys kadr medycznych a sytuacja w Polsce ................................................................................. 13
Universal Health Coverage – stanowisko Medicus Mundi International ...................................................... 16

Od Redakcji
 Najnowszy numer Medicus Mun-
di Polonia (46), jest wydaniem spe-
cjalnym poświęconym w głównej 
mierze jubileuszowi 50-lecia Medicus 
Mundi International (MMI). Przy-
pominamy, że Fundacja Redempto-
ris Missio stała się pełnoprawnym 
Członkiem MMI w 1997 roku. Na 
kolejnych stronach znaleźć można 
sprawozdanie z jubileuszowej sesji 
MMI w Barcelonie, w czerwcu 2013. 
Jest na nich również tłumaczenie 

cennych informacji, aby podkreślić 
udział Fundacji Redemptoris Mis-
sio w obchodach tego wyjątkowego 
jubileuszu. Należy pamiętać, że to 
właśnie obecność Fundacji w Medi-
cus Mundi umożliwia udział w euro-
pejskich projektach, takich jak Stop 
Malaria Now! (2008-2011) oraz 
obecnie prowadzony Health workers 
for all and all for health workers – 
dotyczący migracji personelu medy-
cznego. �becny zeszyt zawiera rów-�becny zeszyt zawiera rów-
nież rozdział poświęcony działaniom 
Fundacji w ramach tego Projektu. 
Zachęcamy do lektury naszej stro-
ny w  internecie (www.mmpolonia.
org), oraz bieżącego numeru, który 
ma charakter dokumentacyjny.

Redakcja MMP
THE MEDICUS MUNDI INTERNATIONAL NETWORK

50-lecie
MEDICUS MUNDI
INTERNATIONAL

pełnego tekstu wystąpienia dr Edga-
ra Widmera na tej Konferencji, które 
przedstawia historię i zasadnicze cele 
działalności MMI. Dr Edgar Widmer 
od wielu lat jest związany z Redakcją 
Medicus Mundi Polonia. Redakcja 
postanowiła wydrukować ten inte-
resujący tekst, dostarczający wielu 

wydanie 
specja

lne
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Drodzy Przyjaciele 
Fundacji,

 W czasie gdy ten numer Medicu-
sa (46) trafi do Waszych rąk, upalne 
lato, które w tym roku zawitało do 
nas, pewnie już się skończy. Jednak 
nam w Fundacji nie przeszkodziło 
w wykonywaniu ważnych zadań.
 Najpierw o akcji „okularowej”, 
bo jej rezultaty przerosły nasze ocze-
kiwania. W poprzednim numerze, po 
zaledwie kilku tygodniach trwania 
akcji, pisałam, że zebraliśmy 5 000 
par okularów, teraz jest ich ponad 
25 000 par i w dalszym ciągu dobrzy 
ludzie nam je dostarczają. Studen-
ci wolontariusze określają ich moc, 
opisują je, pakują i wysyłamy paczki 
do misji w Afryce, na Jamajkę i do 
Azji. Dużo biednych niedowidzą-
cych ludzi w tych krajach będzie 
miało chociaż trochę lepsze życie.
 Nasi żołnierze stacjonujący w Ko-
sowie, widząc jak uboga jest tamtej-
sza ludność, prosili o zbiórkę odzie-
ży i przyborów szkolnych dla dzieci. 
I w tym wypadku nasi kochani dar-
czyńcy nas nie zawiedli. Zgroma-
dziliśmy ponad tonę darów, w  któ-
rych również znalazły się zabawki 
dla dzieci. Sprawi im to na pewno 
ogromną radość.
 Cały czas zbieramy również ma-
teriały opatrunkowe. Dzięki temu, 

że Fundacja jest coraz bardziej zna-
na, znalazła nas hurtownia materia-
łów opatrunkowych, która dostarczy 
Fundacji bardzo dużą ilość opatrun-
ków.
 W lipcu, w czasie swojego pobytu 
w Europie, odwiedził Fundację �j-
ciec Joseph, Werbista z Indii, z Puri. 
Kontynuuje �n dzieło �jca Mariana 
Żelazka, opowiedział o problemach 
i  potrzebach jakie ma misja i pro-
sił o wsparcie. W ramach naszych 
możliwości pomagamy misjonarzom 
wszędzie tam, gdzie możemy dotrzeć 
z pomocą.

 Również w lipcu pożegnaliśmy 
naszych studentów, którzy wyjecha-
li do pracy na misje w RPA (zdjęcie 
powyżej) i do Etiopii. Byli przygoto-
wywani przez lekarzy z Kliniki Cho-
rób Tropikalnych Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. We wrześniu 
wyjadą na Jamajkę lekarki, a w paź-
dzierniku stomatolog do Kamerunu. 
Tak szeroką działalność wyjazdową 
możemy realizować dzięki współ-
pracy z Ministerstwem Spraw Za-
granicznych, pomaga w tym również 
przynależność do międzynarodowej 

Studentka Aneta Ciołek badająca małego pacjenta ośrodka w Siloe, w RPA
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Z Medicus Mundi International

organizacji Medicus Mundi Interna-
tional.
 W czerwcu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Krajowej Rady Misyjnej, 
której zostałam członkiem, a  nomi-
nację odebrałam z rąk księdza bisku-
pa Jerzego Mazura. Komisja ma za 
zadanie działać „w celu osiągnięcia 
większej jedności i skuteczności po-

dejmowanych inicjatyw w dziedzinie 
animacji i współpracy misyjnej”, jak 
zapisano w dekrecie nominacyjnym. 
Na zakończenie chciałam zaznaczyć, 
że chociaż w  okresie wakacyjnym 
studentów wolontariuszy jest mniej, 
to praca nie ustaje, a to dzięki na-
szym sympatykom i pomocnikom 
„nie-studentom”, którym serdecznie 

dziękuję za codzienną pracę w Fun-
dacji. Dziękuję również tym wszyst-
kim Przyjaciołom, którzy przynoszą 
nam dary i  wspierają materialnie, 
i jak zawsze proszę, żeby Wasza po-
moc trwała dalej.

lek. stom. Anna Tarajkowska 
Prezes Fundacji

 �bok Walnego Zgromadzenia Delegatów organizacji 
zrzeszonych w MMI (na spotkaniu m. in. wybrano nowy 
Zarząd MMI, fot. 1.), w Barcelonie miały miejsce również 
dwa inne spotkania – zorganizowane z okazji jubileuszu 
Medicus Mundi Spain i Medicus Mundi International. 
�bie sesje odbywały się w języku hiszpańskim. Dostępne 
było symultaniczne tłumaczenie na język angielski, które 
okresowo miało mierną jakość. Niemniej w skrócie przed-
stawione zostaną najważniejsze punkty obu spot kań. 
Pierwszym z nich była konferencja na temat podstawowej 
opieki zdrowotnej, która odbyła się w piątek 7. czerwca 
2013. �brady podzielone zostały na trzy bloki tematycz-
ne – proces powstawania i czynniki wpływające na rozwój 
PHC (primary health care – podstawowa opieka zdrowot-
na), kluczowe elementy PHC oraz doświadczenia w two-
rzeniu systemów podstawowej opieki zdrowotnej. Jednym 
z najciekawszych wykładów był wygłoszony przez dr Ilarię 
Camplone z Uniwersytetu w Bolonii, nt. historii powsta-
nia i rozwoju koncepcji PHC od konferencji w Ałma-Ata, 
w 1978 roku do chwili obecnej. W Deklaracji z Ałma-Ata 
przypominano definicję zdrowia stworzoną przez WH�, 
jako „dobrostanu psychicznego, fizycznego, socjalnego, 
a nie tylko braku choroby”, jednocześnie wiążąc zdrowie 
z rozwojem socjo-ekonomicznym. W Deklaracji pojawiło 
się wezwanie do zapewnienia „zdrowia dla wszystkich lu-
dzi na świecie, pozwalającego na socjalnie i ekonomicznie 
produktywne życie” przed rokiem 2010. Niemniej o socjo-
-ekonomicznych uwarunkowaniach zdrowia mówiono już 
wcześniej, na Konferencji 29 Państw Niezaangażowanych 
Afryki i Azji w Bandung, w 1955 roku. Rok po ustaleniach 

Konferencja „Primary Health Care and cooperation: 
an utopia?” oraz sesja historyczna z okazji 50-lecia 

Medicus Mundi Spain – 7- 8. czerwca 2013, Barcelona

[Conference “Primary Health Care and cooperation: an utopia?” and historical session 
the jubilee of 50th anniversary of Medicus Mundi Spain – 7-8 june 2013, Barcelona]

z Ałma-Ata Bank Światowy ocenił, że osiągnięcie zdrowia 
dla wszystkich w zamierzonym zakresie jest niemożliwe 
z ekonomicznego punktu widzenia. Zalecił bardziej se-
lektywny dobór świadczeń w ramach PHC. W 1982 roku 
UNICEF przedstawił strukturę PHC wg swojej wizji, jako 
G�BI (G – growth monitoring, � – oral rehydration, B 
– breast feeding, I – immunization). W kolejnych latach 
Bank Światowy wielokrotnie podejmował kwestie finan-
sowania systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwija-
jących się przez prywatyzację, decentralizację oraz ubez-
pieczenia indywidualne. Dr Cam plone przypomniała, 
że u  progu XXI wieku zrodziło się pojęcie partnerstwa 
publiczno-prywatnego (Fundusz Globalny), potrzebne 
były bowiem dodatkowe pieniądze, których rządy z racji 
narastającego kryzysu nie były w stanie zapewnić. Przy-
pomniała również, że w tym okresie powołano Fundację 
Billa i Melindy Gates, która jest drugą, po rządzie Sta-
nów Zjednoczonych, instytucją w największym stopniu 
finansującą zdrowie w krajach rozwijających się. Aktu-
alnie istnieje tendencja do marginalizacji odpowiedzial-
ności rządów za zdrowie swoich obywateli, fragmentary-
zacji, duplikacji i mocnego ukierunkowania działań oraz 
zwiększania udziału organizacji pozarządowych. Nadal 
nierozwiązany zostaje konflikt między tymi, którzy uwa-
żają, że zdrowie to prawo każdego człowieka, a tymi, któ-
rzy mówią, że zdrowie to proces tylko i wyłącznie o cha-
rakterze biologicznym. W kolejnej sesji przypomniano 
o  najważniejszych czynnikach kształtujących podstawo-
wą opiekę zdrowotną. Mówiono o finansowaniu, lekach 
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podstawowych  i kadrach medycznych. Jean-Pierre  Unger 
z Instytutu Medycyny Tropikalnej w Antwerpii przypo-
mniał o roli Milenijnych Celów Rozwoju. Mówiąc o fi-
nansowaniu zauważył, że mimo istotnie zwiększonych 
wydatków na walkę z HIV/AIDS w ostatnich latach, tylko 
36% chorych otrzymuje leki, podczas gdy zakładano, że 
w 2010 roku wszyscy chorzy będą mieli dostęp do lecze-
nia. Mówił również o niepowodzeniach prowadzonych 
programów zdrowotnych dla krajów rozwijających się, co 
wynikać może z nieodpowiednio zaplanowanych działań 
(brak sprzężenia zwrotnego) oraz z fragmentaryzacji sys-
temów (znacznie zwiększa to wydatki na funkcjonowa-
nie systemów zdrowotnych – z tego powodu w USA na 

cji Zdrowia, która wykazuje raczej bierną pozycję w two-
rzeniu równego dostępu do leków. Nie bez znaczenia jest 
sposób finansowania WH� (prywatyzacja?), której funk-
cjonowanie jedynie w  18% pokrywane jest przez sektor 
publiczny. Podkreślił, że najważniejsze odkrycia dla glo-
balnego zdrowia publicznego miały miejsce w latach 1950-
1990 (szczepionki, antybiotyki), podczas gdy przez ostat-
nie 20 lat nie zanotowano diametralnych zmian. 
 Trzecia sesja dotyczyła doświadczeń hiszpańskiego 
Medcius Mundi w kształtowaniu podstawowej opieki 
zdrowotnej w krajach rozwijających się. Przedstawiono 
projekty pomocy rozwojowej z Mauretanii, Mozambi-
ku i Boliwii. We wszystkich projektach podkreślano, jak 

zdrowie przeznacza się aż 16% PKB, w Hiszpanii tylko 
8% – mniejsza fragmentaryzacja). Zwrócił również uwa-
gę na nieskuteczność próby implementacji Powszechne-
go Zabezpieczenia Zdrowotnego (patrz artykuł nt. UHC 
w niniejszym numerze; przyp. red.). Dr Remco van de Pas, 
z fundacji Wemos z Holandii, mówiąc o kadrach medycz-
nych zwrócił uwagę, że na krytyczny niedobór personelu 
duży wpływ ma aktywna rekrutacja i migracje. German 
Velasquez z Centrum Południe (Genewa), mówiąc o le-
kach podstawowych, przypomniał, że 1/3 ludzi na świecie 
nie ma do nich dostępu. Patenty firm farmaceutycznych 
stanowią istotny problem w pokryciu zapotrzebowania na 
leki. Zwrócił uwagę, że nawet połowa leków dostarcza-
nych na rynek krajów rozwijających się jest nieskuteczna, 
podrobiona. Zaznaczył również rolę Światowej �rganiza-

Fot. 1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Delegatów Medicus Mundi International

istotne znaczenie mają działania edukacyjne – zwłasz-
cza prowadzenie tzw. edukacji sanitarnej społeczeństwa. 
Postawiono ważny wniosek – organizacje pozarządowe 
(NG�) nie są i nigdy nie będą fundamentem podstawo-
wej opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się. NG� 
powinny być narzędziem pomocniczym, także kontrolnym 
i doradczym dla działań poszczególnych rządów. W pod-
sumowaniu konferencji mówiono o przyszłości dla orga-
nizacji pozarządowych. Istotną rolę odgrywać ma współ-
praca i wspólna płaszczyzna do działania między różnymi 
organizacjami. Nie bez znaczenia będzie również rozwój 
tzw. nowych kompetencji, które definiowane są jako umie-
jętność przełożenia skomplikowanych projektów, progra-
mów na prosty i zrozumiały język, co ma ułatwić wprowa-
dzanie ich w życie.
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 W sobotę 8. czerwca 2013 po zakończonych obra-
dach Walnego Zgromadzenia Delegatów organizacji 
zrze szonych w MMI odbyła się sesja historyczna, poś-
więcona przede wszyst-
kim pun ktom zwrotnym 
w dzia łalności Medicus 
Mundi Spain. Nieła-
two streścić wszystko, 
o  czym mówiono. War-
to jednak zaznaczyć, że 
MM Spain ewoluował 
– od zapewnienia pod-
stawowych ma teriałów 
i personelu dla krajów 
rozwijających się (za-
częło się od Kameru-
nu), przez organizację 
kursów medycyny tro-
pikalnej dla studentów 
i  personelu chcącego 
wyjechać do pracy na 
misje (ich twórcą był 
ówczesny kierownik In-
stytutu Medycyny Tro-
pikalnej w  Barcelonie 
– prof. Manuel Corachan, z którym miałem ogromną przy-
jemność zamienić kilka słów), aż do prowadzenia kom-
pleksowych programów rozwojowych i próby wpływu na 
kształtowanie globalnej polityki zdrowotnej. Wielokrotnie 
podkreślano, że MM Spain miało historyczne powiązanie 

z Kościołem Katolickim i działalnością misji medycznych. 
Podobnie zresztą było i nadal jest z Redemptoris Missio. 
Nie sposób nie zauważyć wspólnych punktów w działal-

ności obu organizacji. 
Fundacja  da lej jednak 
skupia się na zapew-
nianiu bezpośredniej 
pomocy, zarówno per-
sonalnej jak i mate-
rialnej, nie angażując 
się zbytnio w działania 
kształtowania politycz-
nych wizji zapewnienia 
„zdrowia dla wszystkich 
ludzi na świecie”. �gra-
niczeniem jest sposób 
finansowania Fundacji, 
której roczny budżet 
jest kilkadziesiąt razy 
mniejszy od tego, jakim 
dysponuje MM Spain. 
W czasie sesji swoje wy-
stąpienie miał również 
dr Widmer, były Prezy-
dent MMI, którego treść 

drukowana jest na kolejnych stronach niniejszego nume-
ru Medicus Mundi Polonia (wersja oryginalna w  języku 
angielskim za mieszczona zostanie na stronach interneto-
wych Fundacji).

lek. Szymon Nowak

Fot. 2. Konferencja “Primary Health Care and cooperation: an utopia?” w Barcelonie

1. Początki Medicus Mundi w kontekście pokolonialnym.
2. �pieka zdrowotna w kontekście ubóstwa wymaga no-

wych wizji.
3. Podstawowa �pieka Zdrowotna i zdrowie dla wszyst-

kich – oficjalna strategia.
4. �d ograniczeń w PHC do selektywnej PHC (Primary 

Health Care – Podstawowa �pieka Zdrowotna).

50-lecie
MEDICUS MUNDI
INTERNATIONAL

Jubileusz 50-lecia 
Medicus Mundi International 
– sesja historyczna: Podstawowa 
Opieka Zdrowotna głównym wyzwaniem

[50 years Jubilee of Medicus Mundi International Network – historical session
Primary Health Care – a major challenge]

Barcelona, 8. czerwiec 2013
Dr Edgar Widmer

5. MMI nawiązuje dialog z WH�, politykami i Kościo-
łem.

 6. MMI promuje narzędzia dla wprowadzenia PHC.
 7. MMI promuje rolę organizacji pozarządowych w PHC.
 8. Rola MMI w nauczaniu.
 9. MMI i nowe wyzwania w zglobalizowanym świecie.
10. Istotna zmiana w obrębie MMI. 

(ciąg dalszy na str. 6-12)
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Jubileusz 50-lecia Medicus Mundi International – 
sesja historyczna: Podstawowa Opieka Zdrowotna 

głównym wyzwaniem

50-lecie
MEDICUS MUNDI
INTERNATIONAL

(ciąg dalszy ze str. 5)

1.	 Początki	Medicus Mundi International	w	kontek-
ście	pokolonialnym.

 W 1957 roku kilku holenderskich lekarzy, pracujących 
w niepodległej już Indonezji, zebrało się, żeby rozważyć 
swoje aktualne doświadczenia i wizję przyszłości tamtej-
szej służby zdrowia. Doszli oni do wniosku, że organizacje 
pozarządowe i szpitale misyjne rozsiane po wyspach mają 
stosunkowo niewielki wpływ na zdrowie populacji miesz-
kającej w ich zasięgu. Zaproponowali więc, aby położono 
większy nacisk na profilaktykę, edukację, zdrowie matki 
i dziecka, aniżeli jak do tej pory na leczniczych i dobro-
czynnych akcjach.
 Miało to miejsce zaledwie w dwa lata po Konferencji 
w  Bandung, podczas której 29 państw niezaangażowa-
nych potępiło kolonializm i wkrótce potem ogłosiło nie-
podległość, nawiązując nowe relacje z zagranicą. Medicus 
Mundi ma swój początek w nowej historycznej erze poko-
lonialnej.

2.	 Opieka	zdrowotna	w	kontekście	ubóstwa	wymaga	no-
wych wizji.

 W lipcu 1962 Międzynarodowa Federacja Katolickich 
Lekarzy 1 na konferencji w Londynie dyskutowała pro-
blem: „Lekarz Katolik w społeczeństwie przechodzącym 
przemiany”. Wówczas dr Jentgens, konsultant medyczny 
z Misereor 2, mówił o roli, jaką lekarze ekspatriaci powin-
ni spełniać w krajach rozwijających się. Profesor Janssens 
z Antwerpii i Profesor �omen z Amsterdamu, dyrektorzy 
Instytutów Medycyny Tropikalnej w tych miastach, przed-
stawili raport o działalności szpitali w krajach rozwijają-
cych się. W wyniku tej konferencji zrodziła się idea utwo-
rzenia organizacji na rzecz międzynarodowej medycznej 
współpracy.
 Pierwsze międzynarodowe spotkanie organizacyjne 
zostało zaaranżowane przez Misereor w Aachen, 8 grud-
nia 1962 roku. Kilka miesięcy później, w 1963 roku, za-
łożyciele3 organizacji formalnie zarejestrowali Medicus 
Mundi International zgodnie z niemieckim prawem.
 Wizja międzynarodowej organizacji na rzecz współ-
pracy medycznej miała ogniskować się głównie na pro-

  1  F.I.A.M.C. „Federation Internationale des Associations Mèdicales 
Catholiques”.
  2  Misereor stworzony w 1959 roku przez Konferencję Biskupów Nie-
mieckich jako organizacja pomocy dla Trzeciego Świata.
  3  W porządku alfabetycznym: mgr A. Cauwe/Belgia; dr Gerhold/Au-
stria; prof. H. Jentgens/Niemcy; prof. �omen/Holandia; dr P. Massana/
Hiszpania; dr V. Sheehan/Irlandia; dr Signoud/Francja.

fesjonalnym, merytorycznym wsparciu, a w mniejszym 
stopniu finansowym i materialnym. Głównym kierunkiem 
pomocy miały być najbardziej potrzebujące populacje kra-
jów rozwijających się. Kolonialny system opieki zdrowot-
nej skupiał się w głównej mierze na tworzeniu instytucji 
zdrowotnych w stolicach i innych ośrodkach miejskich, 
gdzie żyła większość obywateli państw kolonizujących, 
natomiast Kościół otaczał opieką głównie biedne regiony 
wiejskie. Dlatego też MMI, nie będąc organizacją stricte 
wyznaniową, zaoferowało swoją pomoc szpitalom i ośrod-
kom zdrowia prowadzonym przez Kościół w regionach 
wiejskich, w których brak było rządowych instytucji zdro-
wotnych. Potrzeba działania na rzecz najbiedniejszej czę-
ści populacji stała się podstawą w działalności MMI, zgod-
nie z sugestią lekarzy pracujących dla Medicus Mundi.
 Podczas gdy w dużych miastach świadczenia medycz-
ne stały raczej na europejskim poziomie, w biednych 
regionach powstawało zasadne pytanie: na ile szpitale, 
koncentrując się na swojej usługowej pracy, mają realny 
wpływ na zdrowie lokalnej populacji? Medicus Mundi wy-
chodził z założenia, że szpitale nie powinny zajmować się 
tylko i wyłącznie zwalczaniem chorób, ale również promo-
wać i podtrzymywać zdrowie miejscowych społeczności. 
Społeczeństwo miejscowe jako całość powinno być rozpa-
trywane podobnie jak pojedynczy pacjent. I tak Medicus 
Mundi, niezależnie od personalnego wsparcia, rozpoczęło 
tworzenie alternatywnego podejścia do ochrony zdrowia 
na podstawie własnego doświadczenia i zdefiniowało wła-
sną wizję rozwoju i strategii w serii swoich publikacji. 4 
 Później z okazji jubileuszu 25-lecia MMI, dr Halfan 
Mahler, ówczesny Dyrektor Generalny WH�, potwierdził, 
że: „nowe podejście MMI było bodźcem do rozwoju pod-
stawowej opieki zdrowotnej, będącego przedmiotem zain-
teresowania poszczególnych organizacji”.5

 Faktem jest, że podczas Konferencji w Halifax6, już pół 
roku przed Ałma Atą, MMI było zdolne do uczestniczenia, 
razem z innymi organizacjami pozarządowymi, w przygo-
towaniu oficjalnego stanowiska na zapowiedzianą Kon-
ferencję WH�/UNICEF, dotyczącą Podstawowej �pieki 
Zdrowotnej, która miała odbyć się w Ałma Ata.

  4  Concepts 1 (1971) oraz Concepts 2 (1975) Un Nouveau Combat 
Pour la Santé et Medicus Mundi, Editions Cana, Paryż 1980, Novos 
Caminhos Na Promoçao da Saude et Medicus Mundi Ediçiones Pauli-
nas, Sao Paulo, Brazylia 1981.
  5  Mahler H. Foreword, North-South Dialogue and Health, éditions 
Karthalas, Paryż 1985, p. 6.
  6  Non-Governmental �rganizations and Primary Health Care. Świa-Świa-
towa Federacja �rganizacji Zdrowia Publicznego, Waszyngton, czer-
wiec 1979.
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3. Podstawowa Opieka Zdrowotna i Zdrowie dla wszyst-
kich	–	nowa	oficjalna	strategia.

 We wrześniu 1978 roku w Deklaracji z Konferencji 
w Ałma Ata wyrażono potrzebę natychmiastowego działa-
nia wszystkich rządów, wszystkich pracowników zdrowia 
i rozwoju, oraz światowej wspólnoty dla ochrony i promo-
cji zdrowia dla wszystkich, mając na uwadze prawo każde-
go człowieka do zdrowia. 7

 Jako uczestnicy Konferencji byliśmy zdeterminowani, 
aby rozpowszechniać wnioski płynące z Ałma Ata w ob-
rębie naszych organizacji oraz zachęcić instytucje człon-
kowskie MMI do zmiany ich sposobu działania, próbując 
w tym samym czasie przekonać partnerów z Południa 
o zasadności zmiany ich strategii. 8

 Rok później, w 1979, MMI weszło w oficjalne stosun-
ki ze Światową �rganizacją Zdrowia i od tego momentu 
uczestniczy w dyskusjach w obrębie tej instytucji Naro-
dów Zjednoczonych. Umożliwiło to uczestnictwo w two-
rzeniu ważnych strategii oraz nowej polityki w zakresie 
ochrony zdrowia.

4.	 Od	ograniczeń	w	Podstawowej	Opiece	Zdrowotnej	do	
Selektywnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 W roku 1979, podczas Konferencji w Bellagio, we Wło-
szech, pt. „Zdrowie i Populacja w Rozwoju”, zorganizowa-
nej przez Fundację Rockefellera, przy współudziale Banku 
Światowego, USAID oraz UNICEF, zaproponowano rewi-
zję koncepcji PHC do tzw. selektywnej podstawowej opie-
ki zdrowotnej, jako strategii, która ratowałaby życie naj-

  7  Karta Praw Człowieka, 1948.
  8  Widmer E.; Statement given at the International Conference on PHC 
in Ałma Ata, North-South Dialogue and Health; editions Karthalas, 
Paryż 1985, p. 32.

większej możliwej liczbie osób po najmniejszych kosztach, 
bazując przede wszystkim na zwalczaniu najważniejszych 
chorób zakaźnych Południa w oparciu o wskaźniki rozpo-
wszechnienia, chorobowości, śmiertelności, efektywności 
i kosztów dostępności leczenia.9

 W 1982 roku MMI przystąpiło do Deklaracji G�BI-
-UNICEF, która mówiła o korzystnym wpływie na przeżycie 
dzieci odpowiedniej kontroli wzrostu (Growth Control), 
doustnego nawadniania (�ral Rehydration), karmienia 
piersią (Breast  feeding) oraz szczepień (Immunization).10

 W 1981 roku MMI uczestniczyło w promocji Między-
narodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępują-
cych Mleko Kobiece.

5.	 MMI	 nawiązało	 dialog	 z	 decydentami	 takimi	 jak:	
WHO,	rządy,	liderzy	Kościoła.

 Stworzono forum dla dialogu ministrów zdrowia. �d 
1974 do 1984 roku, przez 10 lat, MMI organizowała spot-
kania weekendowe przy okazji dorocznych Światowych 
Zgromadzeń Zdrowia, zapraszając na nie ministrów zdro-
wia ze wszystkich krajów, w których działali lekarze MMI. 
Wyniki tego dialogu Północ-Południe zostały podsumowa-
ne w broszurze wydanej w 1985 roku, w Paryżu.11 (Fot. 2.)

 MMI prowadziło ten dialog, ujmując szeroko wiele 
aspektów podstawowej opieki zdrowotnej przez:
• uczestnictwo, w roku 1981 (wraz z innymi organiza-

cjami obecnymi na konferencji w Ałma Ata), w pracach  

  9  Walsh J.A., Warren K.S., N. Engl. J. Med., 1979, Nov 1; Selective pri-
mary care, an interim strategy for disease control in developing coun-
tries.
  10  cf. Widmer E.; Joint Efforts in Bolivia, Newsletter Nr 46, 1992.
  11  North-South Dialogue and health, Medicus Mundi 25 years in the 
field, KARTHALA, Paryż, 1985.

Fot. 1. Dr Edgar Widmer w Ałma Ata, 1979 (ze zbiorów autora)
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grupy organizacji pozarządowych ds. PHC nad doku-
mentem Komisji Medycznej Światowej Rady Kościo-
łów w Genewie (World Council of Churches) „Rola 
�rganizacji Pozarządowych w formułowaniu stra-
tegii w ramach zdrowia dla wszystkich przed rokiem 
2000”.12

 Następnie MMI koncentrowało się na:
• dotarciu do biskupów, którzy zarządzali prywatny-

mi, działającymi nie dla zysku szpitalami misyjnymi, 
w  których był zatrudniony personel Medicus Mundi. 
Niewielu z tych biskupów było świadomych rewolu-
cyjnej zmiany podejścia, wynikającej z konferencji 
w Ałma Ata.13

 Głównym celem MMI w dialogu z Kościołem było14:
• promowanie bardziej efektywnego zarządzania podsta-

wową opieką zdrowotną (zarządzanie przez: zbieranie 
i generowanie informacji, budowanie koalicji i part-
nerstwa, zapewnienie odpowiedzialności i przejrzysto-
ści działań, zapewnienie narzędzi dla wprowadzenia 
deklaracji misyjnych, zapewnienie dopasowania ce-
lów politycznych i struktury organizacyjnej, ustalenie 
kryteriów dla sprecyzowania priorytetów, promowanie 
współpracy międzysektorowej);

• poprawienie współpracy z liderami Kościoła przez za-
mianę „ślepego posłuszeństwa” na wolny dialog, od-
działujący w obie strony – od dołu do góry i odwrotnie, 
zapewniający wspólną drogę do ustanowienia konsen-
susu. MMI wychodziło z założenia, że dynamiczny 
zespół jest gwarantem kreatywności. Aktywny udział 
osób zaangażowanych zawsze wpływał na motywację 
działań i poprawiał ich efektywność15;

• promowanie koordynacji działań z Katolickim Sekto-
rem �chrony Zdrowia, ponieważ współpraca w tej dzie-
dzinie nie była wystarczająco jasna. Tutaj hasłem MMI 
było: zjednoczmy się na rzecz większej skuteczności;

• lepsza integracja kościelnych organizacji ochrony zdro-
wia z rejonowym systemem opieki zdrowotnej.16

  12  Dokument Komisji Medycznej Światowej Rady Kościołów (World 
Council of Churches) w Genewie, opublikowany po angielsku, francu-
sku, hiszpańsku, portugalsku, arabsku.
  13  W latach 80-tych MMI liczyło około 1200 lekarzy współpracujących 
z więcej niż 250 szpitalami prowadzonymi przez Kościół.
  14  B. Marchal i G. Kegles,; Current critical issues in Human Resources 
for Health in developing countries; publikacja MMI, 2003.
  15  Widmer E.; Health and Power, Practical Actions to be promoted 
in Relations to Hospitals; XVI Międzynarodowa Konferencja, Papieska 
Rada ds. Zdrowia, Dolentium Hominum No 49, listopad 2001.
  16  Deklaracja z Harare, 1987 WH�/SHS/DHS, ustanawiająca rejono-
wy system opieki zdrowotnej jako strategię nawiązującą do prowadze-
nia programu podstawowej opieki zdrowotnej.

 W 1981 roku MMI zapoczątkowało dialog z Kościołem 
i razem z 35 lekarzami pracującymi dla Medicus Mundi 
w Kamerunie zorganizowało pierwsze seminarium doty-
czące PHC, w Afryce. Uczestnikami byli przedstawiciele 
Katolickiego Biura Medycznego Kamerunu, Federacji Ko-
ściołów Protestanckich w Kamerunie oraz Fundacji Ad 
Lucem. Aż 240 pracowników służby zdrowia z około 100 
prywatnych ośrodków medycznych zebrało się na 5-dnio-
we obrady w Centrum Jana XXIII, w stolicy kraju, Yaoun-
de. Przedstawiono koncepcję PHC wg Deklaracji z Ałma 
Ata i podkreślono konieczność działań z niej wynikają-
cych. Jednym z najwybitniejszych uczestników spotkania 
był dr Christian Auranche, jezuita pracujący dla francu-
skiego Medicus Mundi. W następnych latach, w szpitalu 
w Tokombere był on osobą nadzorującą projekt wdrożenia 
tam PHC, za który kilka lat później Światowe Zgromadze-
nie Zdrowia przyznało mu nagrodę honorową.
 Inną, ważną okazją do dialogu z Kościołem, były kon-
sultacje nt. podstawowej opieki zdrowotnej w Dodoma 
(Tanzania), w 1985 roku. Udział w niej wzięło 24 lekarzy 
MMI pracujących w Tanzanii. Lekarze, pracownicy admi-
nistracji szpitali misyjnych, liderzy Kościoła i przedstawi-
ciele rządów również byli na niej obecni.17

 W 1983 roku MMI miało możliwość współpracy z Koś-
ciołem na najwyższym szczeblu w ramach Papieskiej Rady 
Cor Unum18; rozważano wówczas pytanie o potrzebie ustano-
wienia w Watykanie Duszpasterstwa do Spraw Zdrowia. Spo-
sób, w jaki sformułowano pytanie, wskazywał, że przedsta-
wiciele tej Rady mieli świadomość zmiany sposobu podejścia 
do zagadnienia, które wynikało z ustaleń Konferencji w Ałma 
Ata. �d tego czasu bowiem nie chorzy i choroby były w cen-
trum zainteresowania, ale zdrowie w szerokim tego słowa 
ujęciu, jego promocja oraz prawo każdego człowieka do opie-
ki zdrowotnej. Współpraca z Radą zaowocowała stworzeniem 
Papieskiego Biura ds. Zdrowia, które finalnie, z mocy listu 
apostolskiego Motu Proprio „Dolentium Hominum” papieża 
Jana Pawła II, zostało powołane do życia w 1985 roku. �d 
początku istnienia tego Biura, Medicus Mundi uczestniczyło 
w pracach Papieskiej Rady ds. Zdrowia. MMI było przekona-
ne, że znaczna liczba lekarzy pracujących w szpitalach misyj-
nych, jest wystarczającym uzasadnieniem do zabierania głosu 
w dyskusji na tak wysokim szczeblu.19

  17  Tanzania churches consultation on primary health care; African 
Medical and Research Foundation; Nairobi 1985.
  18  Cor Unum, Watykańskie Biuro ds. Rozwoju, założone przez papieża 
Pawła V, w 1971 roku.
  19  Papieska Rada ds. Zdrowia, w notce prasowej z San Paulo, Brazylia, 
w dniu 10 lutego 2010 roku w 25 rocznicę powołania Rady ogłoszono, 
że Kościół Katolicki nadal zapewnia 26% świadczeń opieki zdrowotnej 
na świecie oraz, że Kościół Katolicki posiada „117 000 obiektów ochro-
ny zdrowia, włączając w to szpitale, kliniki, sierocińce” jak również 
„18 000 aptek i 512 ośrodków” opieki nad chorymi na trąd.

Jubileusz 50-lecia Medicus Mundi International – 
sesja historyczna: Podstawowa Opieka Zdrowotna 

głównym wyzwaniem

50-lecie
MEDICUS MUNDI
INTERNATIONAL

(ciąg dalszy ze str. 7)
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6.	 MMI	promuje	narzędzia	dla	wprowadzenia	podstawo-
wej opieki zdrowotnej. 

 Lista leków podstawowych stworzona przez WH�20.
 W 1977 roku MMI brało udział w tworzeniu i wprowa-
dzaniu listy leków podstawowych WH� (essential drugs). 
Lekarze pracujący w krajach rozwijających się zgłaszali 
potrzebę stworzenia listy określonych leków, które były-
by skuteczne w leczeniu większości chorób dominujących 
w tych krajach. Z zasady zamiast nazw leków chronionych 
firmowym patentem używano nazw substancji czynnej 
leku.
 Pierwszy Komitet Ekspertów WH� ds. Leków Pod-
stawowych opublikował listę blisko 200 substancji już 
w  roku 1977. Prace Komitetu były szeroko wspierane 
przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia oraz przez ów-
czesnego Dyrektora Generalnego WH�, dr Mahlera oraz 
Dyrektora Wydziału Profilaktyki, Diagnostyki i Substancji 
Terapeutycznych, dr Fattorusso. Eksperci od spraw eduka-
cji, nauki i ośrodków klinicznych również oferowali swoją 
pomoc. Jednak Komitet nadal potrzebował ekspertyzy od 
kogoś, kto znał sytuację lekową w Afryce na co dzień. Dr 
Fattorusso poprosił, aby lekarze pracujący dla MMI na mi-
sjach wypowiedzieli się w kwestii użyteczności stworzonej 
listy. Dzięki wkładowi MMI kilka istotnych uwag zostało 
ujętych w tworzeniu listy leków podstawowych.

 W 1988 roku MMI przystąpiło do opracowania Wy-
tycznych dla �fiarodawców i Biorców Darowizn Farma-
ceutycznych.21

 W 1999 roku, MMI za prezydencji Miguela Angela Ar-
gala, promowało pomysł porozumień w ramach „Contrac-

  20  La sélection de médicamentes essentiels, Rapport d’un comité 
d’experts de l’�MS, Série de Rapports techniques 615, �MS 1977.
  21  �publikowane przez Chrześcijańską Komisję Medyczną Światowej 
Rady Kościołów w Genewie, 1988.

ting NG�s for Health”22 („Kontraktowanie �rganizacji 
Pozarządowych dla Zdrowia”). �bserwator Stolicy Apo-
stolskiej natychmiast zaaprobował propozycję, a wkrótce 
potem konferencje biskupów na całym świecie otrzymały 
stosowne informacje.23 (Fot. 3.)
 W nawiązaniu do problemu zawierania umów o kon-
traktowaniu, MMI zorganizowało w 1999 roku konsul-
tacje w Afryce przeznaczone dla ministrów zdrowia i li-
derów Kościoła. Konsultacje nt. proponowanej rezolucji 
WH� o znaczeniu zawierania umów w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego odbyły się w Conakry dla kra-
jów frankofońskich, a dla anglofońskich w Dar es Saalam.
 Przez kolejne 4 lata MMI dyplomatycznie lobbowało 
i dopiero w maju 2003 roku przedstawiciele 190 krajów 
członkowskich WH� przyjęli rezolucję WHA 56.25 do-
tyczącą kontraktowania, pod tytułem: “The role of con-
tractual arrangements in improving health systems perfor-
mance” („Znaczenie wynikających z umów porozumień 
dla wydajności systemów opieki zdrowotnej”).
 Nawet Stolica Apostolska zagwarantowała swoje 
wspar cie dla promowania rezolucji. W związku z tym MMI 
uważało za stosowne zorganizowanie w latach 2004-2010 
serii spotkań roboczych w ramach Konferencji Stowa-
rzyszeń Biskupów Afrykańskich. Celem było budowanie 
świadomości partnerstwa publiczno-prywatnego w epi-
skopatach afrykańskich. Przy tej okazji MMI podkreślało 
znaczenie konieczności strategicznej reorientacji działal-
ności kościelnych instytucji ochraniających zdrowie.
 Jako przykład można podać spotkanie robocze 
w Ugandzie, w marcu 2004 roku, na które dziewięć Afry-
kańskich Anglofońskich  Konferencji Episkopatu wysłało 

  22  MMI Newsletter Numer 64.
  23  Wydanie specjalne MMI Newsletter 1999, w którym MMI podkreśla 
znaczenie zawierania umów jako skutecznej metody integracji organi-
zacji pozarządowych (w tym Kościoła) w ramach rejonowego systemu 
opieki zdrowotnej.

Fot. 2. Prezentacja dokumentu MMI „North – South Dialogue and Health”: dr Widmer, dr Borlé, dr Corachan, Genewa 1985 (ze zbiorów autora).
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swoich przedstawicieli. Podczas spotkania dyskutowano 
o przydatności świadczeń zdrowotnych zapewnianych 
przez Koś ciół Katolicki oraz o szybko zmieniających się 
warunkach, w jakich muszą być one świadczone. Dekla-
racja z Kampali zawiera liczne ustalenia, które powinny 
być przyjęte przez przedstawicieli obecnych Konferencji 
Episkopatów. Mowa między innymi o:24

• wspieraniu odpowiedniego zarządzania
• ustanowienia profesjonalnych organów koordynują-

cych
• rozwoju zdolności instytucjonalnej
• partnerstwie z rządami
• uczestnictwie w debacie nt. polityki zdrowotnej na na-

rodowym i międzynarodowym poziomie.

 Bardzo ważną okazją do wspierania idei kontrakto-
wania był udział MMI w przygotowaniu dokumentu Mię-
dzynarodowej Federacji Katolickich Instytucji Zdrowia 
(AISAC), pod tytułem: “A contribution of Catholic Health 
Care Institutions to reconcillation through health care”, 
przedstawionego podczas Drugiego Synodu Biskupów 
Afrykańskich w roku 2010. Synod zaakceptował propozy-
cje AISAC, podkreślając, że poprawa współpracy Kościoła 
z rządami na polu zdrowia jest niezmiernie istotna. Decy-
zja Synodu została potwierdzona przez papieża Benedyk-
ta XVI w 2011 roku.25

 Już w 1984 roku, podczas konferencji zorganizowanej 
przez MMI w Rzymie mówiono o wspieraniu koordyna-
cji działań zdrowotnych przez organizacje pozarządowe 
w  imię zdrowia dla wszystkich.26 We wnioskach końco-
wych tej konferencji zawarto: celowość współpracy między 
organizacjami pozarządowymi i rządami powinna zmienić 
się z prostego współdziałania i wymiany informacji w rze-
czywiste wysiłki prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. 
Jak można spostrzec, blisko 30 lat minęło od tych reko-
mendacji z konferencji w Rzymie do momentu wzięcia ich 
pod uwagę przez Synod Biskupów Afrykańskich.

7.	 MMI	promuje	rolę	organizacji	pozarządowych	w	two-
rzeniu podstawowej opieki zdrowotnej.

 Po konferencji w Rzymie, w 1984 roku, Sekretariat 
MMI razem z Chrześcijańską Komisją Medyczną Świa-
towej Rady Kościołów w Genewie promował pomysł 
poddania pod dyskusję użyteczności międzynarodowych 

  24  http://www.medicusmundi.org/en/topics/church-based/milestones
  25  Posynodalne papieskie ekshortacje Africae munu, 2011.
  26  MMI Newsletter Nr 16, Fifteen National Christian Health Associa-
tions and their corresponding ministers of health were present.

organizacji pozarządowych dla ochrony zdrowia, w cza-
sie najbliższego, 38 Światowego Zgromadzenia Zdrowia 
(1985). WH� nie tylko zgodziło się na tą inicjatywę i MMI 
razem z Chrześcijańską Komisją Medyczną i Międzynaro-
dowym Czerwonym Krzyżem przewodniczyli takiej tech-
nicznej dyskusji podczas 38. Zgromadzenia �gólnego. 
Na spotkaniu było obecnych 150 przedstawicieli różnych 
organizacji pozarządowych. Dr Halfan Mahler, składając 
wyrazy uznania dla uczestniczących w panelu organizacji 
pozarządowych, mówił o niezwykłym znaczeniu tego do-
datkowego wsparcia. Mówił również: „wiele rządów chcia-
łoby pozbyć się swojej odpowiedzialności i zobowiązania 
do zapewnienia środków ochrony zdrowia. Jednak organi-
zacje pozarządowe powinny odgrywać rolę uzupełniającą, 
a rządy powinny być częścią tego małżeństwa, które WH� 
powinno błogosławić.”

8. Rola MMI w edukacji.

 Eksperci MMI, niektórzy związani z Radą Europejską 
Instytutów Medycyny Tropikalnej27, dodali do klasycznego 
programu nauczania medycyny tropikalnej moduły kom-
plementarne takie jak: zdrowie publiczne, epidemiologia, 
zdrowie środowiskowe i sanityzacja, zdrowie matki i dziec-
ka, zarządzanie w ochronie zdrowia i rozwój rejonowych 
systemów opieki medycznej, edukacja zdrowotna, naucza-
nie podstawowej opieki zdrowotnej i metody nauczania. 28

 Moduły te były wykorzystywane podczas kursów przy-
gotowujących do wyjazdu do krajów rozwijających się, 
a  później umożliwiały wyszkolenie lokalnej kadry odpo-
wiedzialnej za prowadzenie placówek w krajach rozwija-
jących się.

9.	 MMI	i	nowe	wyzwania	w	zglobalizowanym	świecie.

 W obliczu roku 2000, analiza sytuacji zdrowotnej na 
świecie pokazała, że bieda, nierówności, przemoc i nie-
sprawiedliwość nadal leżały u podstaw „chorego zdrowia” 
w wielu krajach rozwijających się. Sytuację pogłębiały 
zachodzące zmiany ekonomiczne, które prowadziły do re-
dukcji środków publicznych przeznaczanych na ochronę 
zdrowia, a mechanizmy sterujące światowym rynkiem nie 
były nastawione na promowanie globalnego, równego do-

  27  Takie jak w Bazylei, Tybindze, Amsterdamie, Antwerpii, Brescii, 
Heidelbergu i Barcelonie.
  28  Zobacz: Gilberts J.J.; „Guide Pädagogique pour les personnes de 
Santé”; �MS Publication Nr 35, 1977 (Teaching experiences, Bulletin 
MM Schweiz, Nr 41, 1989).
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stępu do leków podstawowych oraz materiałów niezbęd-
nych dla promocji zdrowia.
 W 2000 roku Milenijny Szczyt Narodów Zjednoczonych 
przyjął Deklarację Millenium Development Goals, w której 
założono osiągnięcie, przed 2015 rokiem, ośmiu celów nie-
zbędnych dla osiągnięcia globalnego rozwoju. Były to:
• likwidacja skrajnej biedy i głodu;
• osiągnięcie uniwersalnej edukacji podstawowej;
• promowanie równości płci i równouprawnienia kobiet;
• zredukowanie wskaźników umieralności dzieci;
• poprawa zdrowia matek;
• zwalczanie HIV/AIDS, malarii i innych chorób;
• zapewnienie ochrony środowiska;
• rozwój globalnego partnerstwa dla rozwoju.

 Dla opanowania dramatycznej sytuacji dostępne stały 
się dodatkowe środki zapewnione przez:
• Fundację Billa i Melindy Gates (1999);
• GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisa-

tion – 2000);
• GFATM (Global Funds to fight AIDS, Tuberculosis 

and Malaria – 2002).

 W 2001 roku, kiedy belgijski rząd przejmował Prezy-
dencję w Unii Europejskiej, razem z Instytutem Medycyny 
Tropikalnej w Antwerpii próbował podkreślić krytyczną 
sytuację zdrowotną krajów rozwijających się. „Zdrowie 
i �pieka dla Wszystkich” zostały nowym sloganem. Do-
danie słowa „opieka” znaczyło, że opieka jest również 
podstawowym prawem każdego człowieka. Jednak aby 
intensywniej walczyć z AIDS, gruźlicą i malarią, chcąc in-
tensywniej pracować na rzecz wprowadzenia Milenijnych 
Celów Rozwoju – potrzebni są ludzie.
 Dlatego MMI podkreślało w komentarzach do spotka-
nia w Antwerpii, że zasoby ludzkie, które są głównym fila-
rem opieki zdrowotnej, wymagają zwiększonej uwagi.29

  29  Widmer E.; „The Antwerp Declaration on Health and Care for All”; 
MMI Newsletter Nr 68, 2002.

 W 30 lat po Konferencji w Ałma Ata, Światowy Ra-
port Zdrowia z 2008 roku, uznał sytuację w służbie zdro-
wia za katastrofalną i podkreślił, że: podstawowa opieka 
zdrowotna jest teraz ważna, tak jak nigdy dotąd (Primary 
Health Care, Now More Than Ever). Autorem tej publi-
kacji był Wim van Lerberghe z Departamentu WH� ds. 
Zarządzania Systemami �pieki Zdrowotnej i Zapewnie-
nia Świadczeń. Popierany był on przez MMI już w 1988 
roku, jako pracownik Instytutu Medycyny Tropikalnej 
w Antwerpii, za jego wcześniejszą publikację: „Zdrowie 
dla Wszystkich: narzędzia metodologiczne”.

10.	Istotna	zmiana	w	obrębie	MMI.

 W połowie pierwszej dekady nowego millenium Człon-
kowie Zarządu stali się bezpośrednimi wykonawcami pro-
gramów prowadzonych przez MMI. �d tego czasu pręż-
nie działający Sekretariat starał się wciągnąć organizacje 
członkowskie w realizację planów politycznych MMI. 
Skutkiem tego:
• MMI zmieniło się z organizacji patronackiej w silną sieć;
• MMI zaczęło formułować wieloletnie strategie;
• MMI ustanowiło grupy robocze;
• MMI organizowało spotkania dla przedstawicieli orga-

nizacji członkowskich;
• MMI stworzyło platformę dla społeczeństwa obywatel-

skiego.

 Pierwsza wieloletnia strategia na lata 2007-2010 zosta-
ła przyjęta przez Walne Zgromadzenie Delegatów w 2007 
roku. Sekretariat MMI i ówczesny Prezydent zaangażowali 
się w rozwój sieci. Cordaid przewodniczył grupie roboczej 
ds. zasobów ludzkich dla zdrowia, oraz dwoje członków 
Zarządu szwajcarskiego Medicus Mundi zaangażowanych 
było w sprawy strategicznej reorganizacji świadczeń opie-
ki zdrowotnej opartych o instytucje religijne.
 W 2009 roku Sekretariat MMI zmienił lokalizację i zo-
stał przeniesiony z Brukseli (gdzie był prowadzony przez 

Fot. 3. Pięćdziesiąte Drugie Światowe Zgromadzenie Zdrowia, 1999, Genewa – dr Tom Puls, Miguel Angel 
Argal – ówczesny Prezydent MMI oraz prof. Harrie van Balen podczas prezentacji „Contracting NGOs for 

Health” (ze zbiorów autora)
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ponad 20 lat dzięki uprzejmości belgijskiego Medicus 
Mundi) do Bazylei, do biur szwajcarskiego Medicus Mun-
di.

Wzmacnianie Sieci.

 Celem umacniania kontaktów w obrębie Sieci Zarząd 
zaczął spotykać się w siedzibach poszczególnych organi-
zacji. A więc:
• w październiku 2009 spotkanie Zarządu odbyło się 

w siedzibie Fatebenefratelli w Rzymie, we Włoszech;
• w październiku 2010 spotkanie w biurach Misereor 

w Aachen, połączono je z panelem pod tytułem „Wery-
fikacja naszej roli w zdrowiu globalnym”;

• we wrześniu 2011, w biurze włoskiego MMI, w Brescii, 
skupiono się wtedy na zdrowiu matki i dziecka;

• w listopadzie 2012 spotkanie w Amsterdamie, połączo-
no je z panelem nt. syste-
mów opieki zdrowotnej 
w krajach objętych kon-
fliktami.

 Druga wieloletnia stra-
tegia, opracowana na lata 
2011-15, koncentruje się na 
następujących programach:
• Zasoby Ludzkie dla 

Zdrowia;
• Badania Naukowe w za-

kresie Systemów Zdro-
wotnych;

• Globalna Polityka Zdrowotna.

 Razem z Global Heatlh Workforce Alliance grupa ro-
bocza ds. HRH zajmuje się wdrażaniem Globalnego Ko-
deksu Postępowania WH� w sprawie Międzynarodowej 
Rekrutacji Personelu Medycznego.

 Wemos, który koordynuje prace grupy, został wybrany 
przez Global Health Workforce Alliance do prowadze-
nia sekretariatu Health Workforce Advocacy Initiative 
(HWAI) oraz przedłożenia społeczności europejskiej pro-
gramu „Health workers for all and all for health workers”. 
Program podjęto z uwagi na to, że krytyczne niedobory 
kadr medycznych w wielu krajach ograniczają możliwości 
poprawy zdrowia ludzi.

 �dnośnie badań naukowych w zakresie systemów 
zdrowotnych: „MMI zadecydowało o nawiązywaniu 
współ pracy między organizacjami pozarządowymi a  in-

stytucjami badawczymi”. We wrześniu 2012, Sympozjum 
w Amsterdamie stworzyło możliwość do rozmowy o takim 
partnerstwie. Zadecydowano o utworzeniu platformy dla 
organizacji pozarządowych, mającej na celu poszukiwania 
naukowców chętnych do współpracy.
 W listopadzie 2012 roku, osiem Wydziałów Medycz-
nych Katolickich Uniwersytetów w Afryce, podczas infor-
macyjnego spotkania Papieskiej Rady ds. Zdrowia, zostało 
poinformowanych o stworzeniu takiej platformy.

MMI	tworzy	platformę	społeczeństwa	obywatelskiego.

 Globalna Polityka Zdrowotna stała się kluczowa 
w  działalności MMI. Jednakże trudno jest zdefiniować 
konkretne wymagania i możliwości Członków Sieci, 
zwłaszcza w sprawie takich tematów jak reforma WH�; 
działalność tej organizacji wydaje się być daleka od zapew-

nienia rzeczywistej poprawy 
systemów opieki zdrowot-
nej.
     Pomimo to, od 2010 roku 
MMI aktywnie uczestni-
czy w reformie WH�. Ten 
głos społeczeństwa oby-
watelskiego wydaje się być 
dostrzegany przez liderów 
WH�. W nawiązaniu do 
omawianych strategii, MMI 
jest silnie zaangażowana 
w tworzenie koalicji społe-
czeństwa obywatelskiego 

zajmującej się reformą WH� (Global Health Governan-
ce Team).

 �statnio prowadzony audyt odnośnie strategii MMI 
na lata 2011-15 ma za zadanie przeanalizować realizację 
ostatnich, nowych wyzwań. Czy udało się osiągnąć wizję 
zdrowia dla wszystkich, czy przyczyniły się one do roz-
woju poszczególnych instytucji członkowskich MMI? Czy 
podjęte strategie zapewniły wystarczające pole do wspól-
nych działań? Każdy, kto pracuje z MMI, powinien czuć 
się zobowiązany do kształtowania i uczestniczenia w two-
rzeniu przyszłości Sieci. Działając razem mamy szansę 
kontynuować działalność dla bardziej zdrowego i bardziej 
godziwego świata.

dr Edgar Widmer

tłumaczenie: lek. Szymon Nowak
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 W wielu krajach Południa dramatycznie brakuje per-
sonelu medycznego: lekarzy, lekarzy dentystów, pielę-
gniarek i położnych. U podłoża problemu leży wiele przy-
czyn, spośród których ważną rolę odgrywają migracje 
kadr medycznych z krajów rozwijających się do krajów 
wyżej rozwiniętych, w tym do krajów Unii Europejskiej. 
Polska jest jednym z nielicznych krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, który nie doświadcza masowego na-
pływu zagranicznych kadr medycznych.

jest dokładnie znana. Można jedynie szacować na pod-
stawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych, dotyczących liczby za-
świadczeń wydanych lekarzom, lekarzom dentystom oraz 
pielęgniarkom i położnym, ubiegającym się o uznanie ich 
kwalifikacji w  innych krajach Unii Europejskiej. Według 
tych danych od 2004 do lutego 2013 roku lekarzom i leka-
rzom dentystom wydano 9796 takich zaświadczeń (łączna 
liczba lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce to 159 614). 

Światowy	kryzys	kadr	medycznych	
a sytuacja w Polsce

[Global health workforce crisis and situation in Poland]

 Polska jest krajem, z którego personel medyczny częś-
ciej wyjeżdża niż przyjeżdża. Tuż przed przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, aż 35,2% pol-
skich pracowników medycznych deklarowało chęć podję-
cia pracy za granicą, a 10,4% miało już sprecyzowany plan 
wyjazdu. �bawiano się zatem, że otwarcie zagranicznego 
rynku pracy dla polskich pracowników medycznych spo-
woduje masowy ich odpływ z kraju, prowadząc do para-
liżu polskiego systemu ochrony zdrowia. Do sytuacji ta-
kiej nie doszło, lecz prawdziwa skala emigracji polskiego 
personelu medycznego, jaka nastąpiła od 2004 roku, nie 

Źródło: dane WH� (www.data.euro.who.int)

Pielęgniarkom i położnym od 2004 do 2012 roku wyda-
no 15 567 zaświadczeń. Największe zainteresowanie emi-
gracją do innych krajów Unii Europejskiej obserwowano 
w pierwszych latach polskiego członkostwa w Unii Euro-
pejskiej, po czym stopniowo malało ono w ciągu kolejnych 
lat. Wśród przyczyn stopniowego zmniejszenia emigracji 
z kraju wymienia się między innymi zmiany w polskim sys-
temie ochrony zdrowia po 2006 roku, kryzys gospodarczy 
na świecie, wzrost zarobków lekarzy w ostatnich latach, 
a także spadek wartości funta szterlinga wobec polskiego 
złotego. Nadal jednak na podjęcie pracy poza granicami 
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kraju może decydować się wielu młodych pracowników 
medycznych, szczególnie młodzi lekarze, którzy z uwa-
gi na ograniczone możliwości rozwoju wybranej ścieżki 
zawodowej w kraju oraz niskie zarobki często rozważają 
rozpoczęcie specjalizacji za granicą.
 Polska ze względu na mało atrakcyjne, względem 
sąsiednich krajów, warunki pracy i zarobki oraz skom-
plikowane procedury niezbędne do uzyskania przez 
obcokrajowców  pozwolenia na pracę w sektorze ochrony 
zdrowia, nie przyciąga wielu imigrantów. Udział zagra-
nicznych pracowników medycznych w polskim systemie 
opieki zdrowotnej jest wyjątkowo niski.

mograficzna obecnych kadr medycznych, z których duża 
część jest w wieku okołoemerytalnym.
 W wielu krajach na świecie niekontrolowane migra-
cje personelu medycznego i związane z nimi niedobory 
kadr stanowią poważne zagrożenie dla systemów opieki 
zdrowotnej. Aby stawić czoło problemowi, potrzebna jest 
współpraca na skalę globalną. Fundacja Pomocy Humani-
tarnej Redemptoris Missio wraz z siedmioma innymi or-
ganizacjami z Holandii, Belgii, Niemiec, Rumunii, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii realizuje projekt „Health 
Workers for All and All for Health Workers” współfinan-
sowany przez Unię Europejską, objęty patronatem Euro-

Źródło: dane �ECD (www.oecd.org/health/workforce)

 Według Naczelnej Izby Lekarskiej, w marcu 2011 
roku, w Polsce pracowało jedynie 291 lekarzy i lekarzy 
dentystów pochodzących z innych krajów Unii Europej-
skiej oraz 712 lekarzy i lekarzy dentystów z krajów spoza 
Unii Europejskiej, co stanowi niecały 1% lekarzy prakty-
kujących w naszym kraju.
 Ujemny bilans migracji do i z Polski skutkuje stosun-
kowo niską dostępnością opieki zdrowotnej w naszym 
kraju. Według danych Światowej �rganizacji Zdrowia 
w  2010 roku na 100 tysięcy mieszkańców przypadało 
w Polsce 216 lekarzy, co na tle Unii Europejskiej plasuje 
nas na ostatnim miejscu pod względem dostępności leka-
rzy dla mieszkańców kraju.
 Należy jednak dodać, że migracje kadr medycznych 
do i z Polski, mimo swojego negatywnego wpływu na ja-
kość usług medycznych, nie są główną przyczyną defi-
cytu personelu medycznego w polskim systemie ochrony 
zdrowia. Na pierwszy plan wysuwają się przyczyny takie 
jak planowanie zasobów kadr medycznych nieadekwat-
ne do realnego zapotrzebowania, a także struktura de-

pejskiego Biura Światowej �rganizacji Zdrowia. Chcemy 
opracować niezbędne narzędzia, stworzyć pole do dys-
kusji oraz pobudzić współpracę osób i instytucji, rządo-
wych i  pozarządowych, związanych z ochroną zdrowia 
w Polsce. Mamy nadzieję, że owocem tej współpracy bę-
dzie opracowanie zrównoważonej polityki migracyjnej w 
ochronie zdrowia. Do tej pory mieliśmy okazję uczestni-
czyć w dwóch spotkaniach z przedstawicielami ochrony 
zdrowia, podczas których informowaliśmy o światowym 
kryzysie kadr medycznych, sytuacji Polski oraz Global-
nym Kodeksie Postępowania WH� w sprawie Międzyna-
rodowej Rekrutacji Personelu Medycznego – zawierają-
cym dobrowolne wytyczne dla etycznej międzynarodowej 
rekrutacji pracowników medycznych; zostanie on w naj-
bliższym czasie opublikowany w języku polskim.

oprac. lek. Dagna Chwarścianek

Źródło: Kaczmarczyk P. i wsp.; National profile of migration of health 
professionals – P�LAND; www.mohprof.eu/P�LAND; 2011.
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za swoje zdrowie”). Program kreowany przez WH� 
zakłada dowolność poszczególnych krajów w  wy-
borze ścieżki prowadzącej do osiągnięcia UHC, po-
jawia się niebezpieczeństwo, że inne programy po-
mocy rozwojowej staną się zbędne. UHC to także 
potrzeba większych nakładów finansowych, a kraje 
rozwijające się nie będą w stanie pokryć tych kosz-
tów. Bez wykorzystania pomocy międzynarodowej 
UHC może stać się jedynie pobożnym życzeniem.

opracowaniach przywołuje dobre przykłady z kilku 
państw, którym częściowo udało się wprowadzić 
podobne rozwiązanie. Mowa m.in. o Tajlandii, któ-
ra niedawno obchodziła 10-lecie realizowania „za-
łożeń UHC”. Pozwoliło to znacznie zredukować zu-
bożenie populacji, wynikające z płatności za usługi 
medyczne z własnej kieszeni. 
 W całym tym zamieszaniu wokół UHC przykre 
skojarzenia nasuwać może też tendencja do uprzed-

Universal Health Coverage 
–	stanowisko	Medicus Mundi International

[Universal	Health	Coverage	–	position	of Medicus	Mundi	International	Network]

(dokończenie ze str. 16)
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Three dimensions to consider when moving towards universal coverage

Ryc. Trzy wymiary Powszechnego Zabezpieczenia Zdrowotnego wg. WHO

 Zadano pytanie, kto powinien określić potrzeby 
zdrowotne i priorytety w dążeniu do UHC? Zdro-
wie to część skomplikowanej układanki. Trzeba 
pamiętać o kulturalnych, społecznych i ekonomicz-
nych uwarunkowaniach zdrowia. Zmiana w jed-
nym elemencie powinna pociągnąć za sobą zmiany 
w innych. Pojawia się kolejne pytanie: czy UHC 
to rzeczywiście coś nowego? Czy, jak określono to 
w dokumencie, jest to „stare wino w nowej butel-
ce”? Rozpatrywać należy UHC jako kontynuację 
ustaleń z Ałma-Ata, z 1978 roku. Niemniej skupia-
nie się na UHC może odciągać uwagę od innych de-
terminantów zdrowia. Na koniec pytanie, czy UHC 
nie jest zbyt ambitnym planem?  WH� w swoich 

miotowienia procesu diagnostyki i leczenia, procesu  
ochrony zdrowia do poziomu świadczenia usług 
ściśle wycenionych, które prowadzą do pozbawie-
nia medycyny ducha humanizmu. Jeśli jednak UHC 
jest sposobem na „zdrowie dla wszystkich ludzi na 
świecie”, może warto tego ducha poświęcić… Nie 
sposób przytoczyć całości ustaleń i dyskusji, jaka 
miała miejsce w  Barcelonie. Zainteresowanych 
Czytelników gorąco zachęcam do zapoznania się 
z  dokumentem wystosowanym przez MMI, który 
dostępny jest na stronach Redemptoris Missio (do-
kument w języku angielskim). 

lek. Szymon Nowak
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 W ostatnim czasie wdrażaniu programu UHC 
wiele swojej uwagi poświęca WH�, mając poparcie 
Zgromadzenia �gólnego �NZ oraz Banku Świa-
towego. WH� kreuje koncepcję UHC jako kolej-
ny cel rozwoju ochrony zdrowia. Jednak czym tak 
naprawdę jest UHC? Według definicji stworzonej 
przez Światową �rganizację Zdrowia UHC miało-
by prowadzić do tego, że wszyscy ludzie na świecie 
mają zapewniony dostęp do odpowiednich świad-
czeń zdrowotnych (promocja zdrowia, profilakty-
ka, leczenie, rehabilitacja, opieka paliatywna) bez 
ryzyka, że będą musieli za nie bezpośrednio płacić. 
Wymaga to wprowadzenia dobrze funkcjonujących 
systemów opieki zdrowotnej pozwalających zapew-
nić ludności dostęp do dobrych jakościowo świad-
czeń, pracowników ochrony zdrowia, leków i no-
woczesnych technologii. �czywiście potrzebne jest 
również odpowiednie finansowanie. UHC nie jest 
celem, który można osiągnąć w czasie jednej nocy, 
jednak wszystkie kraje mogą połączyć siły do moż-
liwie szybkiego wprowadzenia założeń programu. 
WH� poprosiło MMI, jako głos społeczeństwa oby-
watelskiego, o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
 Stanowisko MMI zaprezentowane na posie-
dzeniu w Barcelonie jest następujące. Napisano 
dokument, który jest raczej podłożem do dyskusji 
niż wiążącym oficjalnym stanowiskiem (discussion 
paper vs position paper). Ma on łączyć koncepcję 
UHC z wizją MMI – „health for all” (zdrowie dla 
wszystkich), ale nie są to jednoznaczne pojęcia. 
UHC może być jednym ze  środków do osiągnięcia 
zdrowia dla wszystkich, a nie celem samym w sobie. 
 Światowa �rganizacja Zdrowia mówi o UHC 
w trzech wymiarach (ryc. na str. 15): zapewnienie 

Universal Health Coverage
–	stanowisko	Medicus Mundi International

[Universal Health Coverage – position of Medicus Mundi International Network]

Podczas	Walnego	Zgromadzenia	Delegatów	Medicus Mundi International 
w	Barcelonie,	które	miało	miejsce	8.	czerwca	2013	roku,	dużą	część	obrad	
poświęcono	dyskusji	na	temat	stanowiska	MMI	w	sprawie	Powszechnego	
Zabezpieczenia	Zdrowotnego	(UHC	–	Universal Health Coverage). 

świadczeń zdrowotnych (jakich i w jakim zakre-
sie?) przy odpowiednim przekalkulowaniu kosz-
tów; trzecim wymiarem jest zasięg świadczeń (dla 
wszystkich?). Według WH� dążenie do UHC jest 
dynamicznym procesem – nie tylko osiągnięcie mini-
mum, ale powolny, progresywny rozwój powszech-
nych świadczeń. WH�, mówiąc o dążeniu do UHC, 
podkreśla konieczność zmniejszenia opłat za świad-
czenia bezpośrednio z własnej kieszeni, zwiększe-
nia udziału finansowania systemów na zasadzie 
„przedpłaty” (składki zdrowotne, procent podat-
ku) – stąd tłumaczenie Universal Health Coverage 
jako Pow szechnego Zabezpieczenia Zdrowotnego, 
trudno bowiem znaleźć inne, bardziej odpowiednie 
określenie. 
 MMI zauważyło, że w projekcie WH� daje się 
wyczuć tendencje do zmniejszenia publicznej od-
powiedzialności za finansowanie opieki zdrowotnej 
i stworzenie przestrzeni dla prywatnych instytucji 
ubezpieczeniowych, co z kolei grozi sprowadzeniem 
świadczeń zdrowotnych do rangi „towarów”, któ-
re będą dostępne tylko dla bogatych. Autorzy do-
kumentu podkreślają, że dążenie do zapewnienia 
świadczeń zdrowotnych w ramach  UHC powinno 
być oparte na jasnych zasadach, włączając w to re-
dukcję nierównego dostępu oraz popieranie posza-
nowania praw człowieka. UHC to coś więcej niż do-
stęp do świadczeń zdrowotnych – to również dostęp 
do edukacji zdrowotnej dzieci w szkołach, badania 
profilaktyczne etc. (na co szczególną uwagę zwró-
cił dr Edgar Widmer przywołując komentarz prof. 
Zbigniewa Pawłowskiego – „ludzie powinni sami 
poczuwać się, aby w pewnym stopniu odpowiadać 

(dokończenie na str. 15)


