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Wraz z wybuchem nowej choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) mamy
obecnie do czynienia z ogólnoświatową sytuacją kryzysową dotykającą
wszystkie społeczeństwa. Na szczęście nauczyliśmy się wiele od pandemii
grypy z lat 1918/19 i przeszliśmy długą drogę w kierunku kontrolowania
chorób zakaźnych. Ospa została wyeliminowana, przypadki odry i
poliomyelitis zostały drastycznie zmniejszone i wiele osiągnięto w łagodzeniu
HIV. Musimy teraz koordynować starania na skalę globalną, aby
powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, epidemii o poważnych
konsekwencjach. Globalizacja, łatwość podróżowania i otwarte granice
stanowią wyzwania; ale stopień postępu naukowego i swobodna wymiana
szybko generowanej wiedzy dają również ważne możliwości niedostępne w
poprzednich epidemiach. Te możliwości muszą być dobrze wykorzystane, to
tutaj zdrowie publiczne odgrywa kluczową rolę.
Kraje zareagowały na COVID-19 za pomocą szeregu środków
odzwierciedlających wartości krajowe, imperatywy polityczne i różnice w
opiniach naukowych od lokalnych ekspertów. Czasami względy polityczne
kierowały reakcją bardziej niż nauka. Wydaje się, że kryzys COVID-19 stanowi
przedłużające się wyzwanie, które będzie wymagało gotowości, wymagając
harmonizacji środków i skoordynowanej reakcji między krajami w całym
regionie europejskim i na całym świecie. Rola Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) podczas kryzysu ma zasadnicze znaczenie, tak jak globalne i lokalne
zarządzanie COVID-19 wymaga etycznych opartych na dowodach
działań; spójnych wiadomości, zaleceń i wytycznych oraz środków
ochronnych dla ludności i grup podatnych na zakażenie.
ASPHER, jako europejska organizacja reprezentująca szkoły Zdrowia
Publicznego, wzywa wszystkie kraje do wzmocnienia roli i dostępnych
zasobów WHO oraz do dostosowania się do polityk WHO. ASPHER popiera
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podtrzymywanie i wzmacnianie mandatu ECDC do działań
międzynarodowych. ASPHER wzywa europejskie organy zarządzające,
Komisję Europejską i poszczególne kraje: do uznania konkretnej wiedzy
specjalistycznej w dziedzinie zdrowia publicznego; zaangażowania w proces
decyzyjny w celu skutecznej koordynacji działań na szczeblu europejskim i
krajowym; inwestowania odpowiednich funduszy i zasobów w systemy opieki
zdrowotnej; planowania i gotowość do podejmowania niezbędnych działań
w zakresie zdrowia publicznego; i uwzględnienia zdrowia we wszystkich
politykach.
Kryzys pandemiczny COVID-19 nie będzie naszym ostatnim, odkrywając pilną
potrzebę silnego i skoordynowanego wysiłku na rzecz szkolenia, badań i
możliwości w zakresie zdrowia publicznego w celu opracowania i utrzymania
przygotowanej kadry ekspertów i specjalistów w dziedzinie zdrowia
publicznego. Konieczne jest podkreślenie podejścia do zdrowia publicznego i
wiedzy w innych zawodach, wspieranie zespołów wielozawodowych i
współpracy interdyscyplinarnej. Co więcej, poziom indywidualnej
odpowiedzialności potrzebny do przestrzegania działań ograniczających,
podkreśla wymóg dotyczący populacji, która jest biegła w zakresie zdrowia
oraz pilną potrzebę zwalczania dezinformacji. Szkoły zdrowia publicznego
promują podejścia multidyscyplinarne, wymieniają się wiedzą na temat
praktyki i polityki społecznej oraz współpracują z sieciami europejskimi i
międzynarodowymi. Szkoły zdrowia publicznego dysponują wiedzą
specjalistyczną w zakresie przygotowywania liderów zdrowia publicznego w
zakresie organizacji i zarządzania systemami opieki zdrowotnej, ochrony
zdrowia i zapobiegania chorobom oraz komunikacji z społeczeństwem.
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pandemią kryzysową,
długoterminowymi zagrożeniami (takimi jak zmiany klimatu i destabilizacja w
regionie) czy też rutynowymi środkami ochrony zdrowia publicznego potrzebujemy takich kompetencji. Jednak zbyt często w przeszłości zasoby
na szkolenie i edukację w zakresie zdrowia publicznego ulegały erozji lub były
zaniedbywane, co prowadzi do złego stanu gotowości i osłabionej reakcji na
wybuch COVID-19
ASPHER wzywa do przeznaczenia środków na specjalne szkolenia w zakresie
ratownictwa na COVID-19 oraz do wznowienia długoterminowych inwestycji
w edukację i szkolenie w zakresie zdrowia publicznego na wszystkich
poziomach.
ASPHER angażuje się w działania, wzmocnienia i koordynacji wysiłków
naszych ponad 100 szkół członkowskich i programów zdrowia publicznego w
całym regionie Europy i poza nią, aby ożywić i wzmocnić dziedzinę zdrowia
publicznego dla dobra ludzi, którym służymy.

