STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO
w sprawie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2
Ogłoszony w ostatnich dniach w całej Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego związanego z
koronawirusem SARS-CoV-2 zmusza nas do szczególnej troski o zdrowie własne, naszych rodzin, sąsiadów i
współobywateli. Podjęte już środki, niezależnie od swojej dolegliwości, służą zapewnieniu wszystkim nam
bezpieczeństwa, jednak jak pokazują doświadczenia innych krajów, w szczególności Włoch, bez osobistego
zaangażowania każdego z osobna, walka z koronawirusem może być długa i trudna. Zdrowie publiczne JEST
wspólnym prawem, ale też wspólnym obowiązkiem.
Zdrowie publiczne staje się dzisiaj nie tylko dla decydentów na wszystkich szczeblach, ale także dla każdego
z nas, ważnym sektorem, który jak widać ma istotny wpływ nie tylko na naszą codzienność, ale też na
gospodarkę i funkcjonowanie społeczeństwa.
Apelujemy o docenienie i wspomożenie zaangażowania wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia,
w tym osób na szczeblu wykonawczym, organizacyjnym i administracyjnym - w podmiotach leczniczych, w
inspekcji sanitarnej, w samorządach i w innych instytucjach działających na rzecz zdrowia publicznego.
Przypadki alienowania w środowiskach zamieszkania tych osób z powodu ich pracy i codziennych narażeń są
nieakceptowalne.
Apelujemy, aby w codziennym życiu w warunkach ograniczonych możliwości społecznych, stosować się do
aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego – konsultanta krajowego ds. zdrowia publicznego,
Ministra Zdrowia i ekspertów, których wiedza i doświadczenie w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiologii
jest nie do przecenienia i jest dzięki mediom powszechnie dostępna.
Studentów kierunków medycznych i związanych z ochroną zdrowia – w tym w szczególności studentów
zdrowia publicznego – prosimy o zaangażowanie w ramach wolontariatów i innych form współpracy z
lokalnymi strukturami inspekcji sanitarnej, podmiotami leczniczymi (szpitalami, przychodniami POZ).
Potrzeba tam nie tylko lekarzy i pielęgniarek do bezpośredniej opieki nad pacjentami, ale też osób, które będą
mogły wspomóc organizację i administrację systemu ochrony zdrowia w tych trudnych dniach.
Apelujemy także do samorządowców i decydentów, na wszystkich szczeblach, aby w swoich działaniach
sięgali po wiedzę i doświadczenie ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, angażowali absolwentów
tego kierunku do działań na rzecz społeczności lokalnej i budowali lokalny system zdrowia publicznego oparty
o kompetencje i doświadczenie tych osób.
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