
2021 Avrupa Bölgesel Danışmanlığı

Tarih: Aralık 2020 - devam ediyor

Vaka incelemesi: İklimle ilgili ilk Polonya sağlık sektörü açıklaması

Hazırlayan: Weronika Michalak

Çevirenler: Aylin Sönmez

Kenan İlkay Alp



Vaka çalışmasına genel bakış 

• Başlık: Polonya sağlık sektörü tarafından İklim Doktorları (Lekarze dla Klimatu) 

olarak sunulan açıklama, www.lekarzedlaklimatu.pl

• Organizasyon: Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL), Polonya ofisi 

• Yer: Varşova, Polonya

• Ele alınan güncel konular: İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltmanın faydaları, politika tedbirlerine ilişkin tavsiyeler

• İlgili paydaşlar: Polonya sağlık sektörü temsilcileri, medya, yerel yönetimlere 

ve PL hükümetine yönelik diğer PL STK'ları

• Proje maliyeti ve finansman/bağışçılar: AB LIFE programı / Avrupa İklim Vakfı 

(ECF)

• Uygulama dönemi: Ocak 2020 – Lansman Aralık 2020 - devam ediyor

http://www.lekarzedlaklimatu.pl/


İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini 

azaltmak için atılan önemli adımlar

1. Durumu kolaylaştırmak ve faktörlerden biri olarak hareket etmek 

için Polonyalı sağlık uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu 

kuruldu

2. Bildirinin nihai metnini hazırlamak için çalışma grubu toplantıları 

düzenledi

3. Hazırlanan materyaller, yayınlanan bildiri metni, web sitesi, sosyal 

medya kanalları, ilgili kilit paydaşlar, yerel yönetimler ve hükümet 

temsilcileriyle talepler paylaşıldı



Uygulama süreci

• https://lekarzedlaklimatu.pl/



Uygulama süreci





Başvuruda (appeal) bulunan 50'den fazla imza sahibi: 

• Polonya Yüksek Tabip Odası• 

• Varşova Tıp Üniversitesi

• Silezya Tıp Üniversitesi

• Łódź Tıp Üniversitesi

• Yagiellonian Üniversitesi

• İşyeri Hekimliği Enstitüsü

• Polonyalı Hastalar Federasyonu

• Çevre Sağlığı Ulusal Danışmanı

• IFMSA – Polonya

Uygulama süreci



Uygulama süreci



Uygulama süreci



Uygulama süreci



Uygulama süreci



İlerleme Gerçekleştirildi

• Medya kapsamı

– Polonya Basın Ajansı

– Wyborcza Gazetesi

– Cumhuriyet

– Basın Hakkında

– Onet.pl

– TOK FM

– Czwórka Polskie Radio

– Lekarska Gazetesi

– Pratik Tıp Dergisi

– Ekonomi Dergisi

– Enerji bilimi 24 Dergisi…



Zorluklar ve Öğrenilen Dersler

• Zorluklar

– COVID-19 nedeniyle sağlık sektörü zor zamanlar yaşamakta

– Farklı yorumlar ve yaklaşımlar dahil olmak üzere başvurunun 

nihai metninin oluşturulması

– Sağlık sektöründe konuşmaya hazır olmak daha uzun bir süreçti

• Öğrenilen Dersler

– İçerik için sorumluluk duygusu yaratmak için düzenli çalışma 

grubu toplantıları düzenlemenin iyi olduğu

– Önce konuyla ilgili bazı temel bilgileri sağlamak ve ardından 

uzmanları sürece katılmaya teşvik etmek iyidir örn. web semineri 

dizisi aracılığıyla



Sonraki Adımlar

• Girişime mevcut koşullar altında devam edin:

– Örn; Kurtarma Planlarının uygulanması

• Glasgow'da COP26 sırasında aktif olun

• İklim değişikliği ve sağlık sorunları hakkında iletişimi ve 

artan farkındalığı destekleyin

– Örn; Lancet Geri Sayımı veya DSÖ raporlarının başlatılması 

sırasında


