Maailma Arstide Liidu teated
Maailma Arstide Liit (WMA) on iseseisev arstiühenduste liit, kus on esindatud üle 8 miljoni arsti
rohkem kui 80 riigist. Tegutsedes nii patsientide kui
ka arstide hüvanguks, püüab WMA saavutada kõrgeima võimaliku taseme meditsiinilises abis, eetikas,
hariduses ja tervisega seotud inimõigustes kõigi
inimeste jaoks. Alljärgnevalt on esitatud mõned
WMA pressiteated.
WMA nõuab, et Hiina lõpetaks vangide
kasutamise elundidoonoritena
WMA on esitanud Hiinale nõudmise peatada
vangide kasutamine elundidoonoritena. WMA
nõukogu istungil Prantsusmaal Divonne-les-Bains’is
nõudsid WMA liikmed rohkem kui 20 riigist, et
Hiina Arstide Liit, mis on WMA liige alates 1997.
aastast, keelustaks sellise tegevuse ja tagaks, et
Hiina arstid poleks seotud hukatud vangide elundite
eemaldamise või siirdamisega. Koosolekul võeti
vastu resolutsioon, et rõhutada vabatahtliku ja
teadliku organidonatsiooni tähtsust. Resolutsiooni
kohaselt ei nõustunud vangid doonorlusega vabatahtlikult ja seetõttu ei oleks tohtinud nende elundeid
siirdamiseks kasutada.
WMA soovib Taiwanile anda maailma
terviseassambleel vaatleja staatuse
WMA koosolekul kritiseeris WMA nõukogu teravalt
Taiwani väljajäämist Maailma Terviseorganisatsioonist. „Hetkesituatsioon, mis puudutab Taiwani,
kujutab endast ohtu rahva tervisele. 23 miljoni
elanikuga riigil ei lasta osa võtta WHO tegemistest.
Jätkuvast linnugripiohust hoolimata ei pääse
Taiwan ligi WHO terviseinfole. On aeg võtta Taiwan
vastu globaalsesse tervisemaailma. Tahame, et
Taiwani esindajad saaksid osaleda kõigil WHO
kohtumistel ilma praegu eksisteerivate bürokraatlike
barjäärideta. Asi pole niivõrd Taiwani legaalses

staatuses kui igapäevases tervishoius ja arstide
kohustuses kohelda kõiki abivajajaid võrdselt. On
aeg käsitleda seda inimeste tervise kaitsena, mitte
poliitilise probleemina,” ütles dr Yoram Blachar,
WMA nõukogu juhataja.
WMA selgitab oma eetilisi seisukohti arstidele, kes puutuvad kokku piinamisega1
WMA selgitas oma juhtnööre arstidele, kes puutuvad kokku piinamise ja muul moel ebainimliku
arreteeritute ja vangide kohtlemisega. Nõukogu
koosolekul vaatas WMA uuesti läbi Tokyo deklaratsiooni meenutamaks arstidele, et tuleb olla eriti
tähelepanelik ja tagada kogu isikliku meditsiinilise
info konfidentsiaalsus, kui pakutakse arstiabi ülekuulatavatele. Juhtnööride järgi ei tohi arst lubada
isikute kohta käival meditsiiniinfol lasta mõjutada
seaduslikke ega ebaseaduslikke ülekuulamisi.
WMA on selgitanud oma juhised ka „Relvastatud
konfliktide aegsetes regulatsioonides”. Dr Yoram
Blachar: „Loodame, et need juhised aitavad arstidel
otsustada, mida tohib teha ja mida mitte relvastatud kokkupõrkes ja muul ajal. Arst ei tohi osaleda
mingil moel piinamises või kedagi ebainimlikult
kohelda. Ta ei tohi kasutada oma teadmisi, ohustades inimõigusi ja kodanikuvabadust. On oluline,
et igaüks teaks, et arstieetika on sama nii sõja- kui
rahuajal.”
WMA ärgitab poliitikuid ja näitlejaid eeskuju andma ning suitsetamist lõpetama
WMA kutsub avaliku elu tegelasi olema noortele
eeskujuks ja mitte suitsetama. Tubakavaba päeva
puhul esines sõnavõtuga dr Yoram Blachar, WMA
juhataja. „Suitsuvaba keskkonna heaks tuleb
rohkem ära teha. WMA kutsub üles kõiki valitsusi
võitlema nii aktiivse kui ka passiivse suitsetamise
vastu. Paljudes riikides pole avalikud asutused

¹ Piinamine on WMA arusaama kohaselt mitteliberaalne, süstemaatiline või ohjeldamatu füüsiliste või mentaalsete kannatuste tekitamine kas ühe või mitme inimese
poolt, kes tegutsevad kas iseseisvalt või mõne autoriteedi käsul, et sundida piinatavat andma soovitud infot, midagi üles tunnistama või mõnel muul põhjusel.
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suitsuvabad. Isegi restoranis peavad inimesed
siiani sisse hingama suitsetajate mürgitatud õhku.
Inimesed, kes avalikus kohas suitsetavad, annavad
noortele halba eeskuju. Eriti peaksid suitsetamisest
hoiduma avaliku elu tegelased. Kui nad on juba
suitsetajad, peaksid nad näitama, et on suutelised sellest loobuma. Me kõik saame anda oma

panuse olukorra muutmiseks. Kui läheme hotelli
või restorani, peaksime nõudma suitsuvaba lauda
või tuba. Kui see pole saadaval, tuleks valida teine
koht või kaevata. Me peaksime nõudma tervislikku
elukeskkonda – kõikjal ja alati. Suitsetamine tapab
igal aastal sadu tuhandeid inimesi. See on piisav
põhjus koheseks tegutsemiseks,” rääkis ta.
Dr Otmar Kloiber ja Nigel Duncan
www.wma.net
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