
R ăzboiul are impact devastator asupra sănătății popu-
lațiilor. Consecințele războiului sunt multidimension-

ale, afectând atât viața socială și infrastructura de sănătate, 
cât și sănătatea mediului. Pe lângă efectele imediate și 
efectele pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice a 
tuturor celor implicați, consecințele războiului au cel mai 
mare impact asupra celor vulnerabili și asupra grupurilor 
marginalizate [1-3]. În plus, războiul și conflictele armate 
deplasează forțat oamenii, creând probleme suplimentare 
de sănătate publică pe durata deplasării, în refugiu și/sau 
pe traseul migrației. Asociația Școlilor de Sănătate Publică 

(ASPHER) reamintește militarilor atacatori de obli-
gația lor față de Dreptul Umanitar al Națiunilor Unite și 
Rezoluția OMS privind atacurile asupra asistenței medi-
cale [4], care 

vizează asigurarea serviciilor de sănătate esențiale care 
salvează vieți, inclusiv sănătatea publică, servicii furnizate 
populațiilor afectate în regim de urgență, nestingherite de 
orice formă de violență sau obstrucție. 

Sănătatea publică adoptă implicit o abordare pro-pace, 
așa cum ASPHER a subliniat și înainte, în documentele de 
poziție referitoare la evenimente precum abuzurile asupra 

drepturilor profesioniștilor medicali din Turcia care au 
fost împotriva operaţiunii militare din Afrin [5, 6], con-
flictul Israel-Palestina [7] și rolul Școlilor de Sănătate Pu-
blică (SPH) în consolidarea păcii [8]. Prin urmare, AS-
PHER condamnă cu fermitate acțiunea militară împotriva 
Ucrainei, care a condus la pierderea de vieți omenești, și a 
distrus infrastructura civilă. Suntem solidari cu poporul 
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ucrainean, precum și cu cetățenii ruși care se opun acestei-
agresiuni militare. ASPHER își exprimă cea mai profundă 
îngrijorare cu privire la impactul războiului asupra 
sănătății și bunăstării poporului ucrainean și a altor po-
tențiale victime, precum și asupra societății europene și 
internaționale. 

Școlile de sănătate publică sunt entități capabile să 
sprijine societatea civilă pe perioada conflictului, având 
abilități și competențe cruciale. În plus, școlile de sănătate 
publică sunt un partener major pentru organizațiile 
naționale și internaționale de sănătate. ASPHER, ca rețea 
ce reprezintă de peste 50 de ani, școlile de sănătate publică 
și alte instituții de formare în domeniul sănătății publice 
din Europa, își asumă poziția ca sursă credibilă de experti-
ză, solidaritate, sprijin și alianță pentru școlile de sănătate 
publică, și forța de muncă în domeniul sănătății publice 
din toate țările afectate. Ghidându-se de principiile de con-
solidare a păcii [8], ASPHER întreprinde următoarele cinci 
acțiuni: 

 
1) Descoperirea și diseminarea faptelor: ASPHER 

creează o cartografiere ușor accesibilă a cunoștințelor, 
competențelor și abilităților care sunt importante pentru 
școlile de sănătate publică și forța de muncă în domeniul 
sănătății publice, în condiții de conflict și război. 

Printre acestea se numără răspunsul și operațiunile de 
urgență, inclusiv în privința mediului și infrastructurii; 
sisteme de supraveghere și raportare a sănătății publice în 
zonele de conflict; sănătatea refugiaților și migranților; 
managementul pandemiei de Covid-19 [9]; alte boli trans-
misibile care apar ca urmare a distrugerii infrastructurii; 
eforturi coordonate cu cadrele militare în interesul sănătății 
publice; revizuirea protocoalelor și a competențelor 
privind urgențele radioactive, exploziile nucleare sau scur-
gerile nucleare și modul de protejare a sănătății populației 
în astfel de eventualități. Pentru a sprijini implementarea 
efectivă a acestor competențe și abilități, ASPHER con-
solidează cooperarea existentă în cadrul rețelei școlilor de 
sănătate publică, și anume, prin partajarea în programe de 
cooperare științifică, schimburi de experiență, învățământ 
la distanță și alte tipuri de formare digitală de urgență, 
asistență și consiliere științifică pentru autoritățile sanitare, 
factorii de decizie politică și alte entități naționale, euro-
pene sau internaționale, cum ar fi Grupul pentru Sănătate 
al Națiunilor Unite din Ucraina. 

 
2) Diplomație, mediere și transformare a conflictului: 

ASPHER a început și va continua să mobilizeze și să 
conecteze școlile de sănătate publică și colegii din dome-
niul sănătății publice din sectoarele afectate de  
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război și zonele învecinate, pentru a contribui la menține-
rea dialogului între școlile de sănătate publică, ca răspuns 
eficient și adecvat la provocările de sănătate publică. În 
plus, ASPHER va oferi spațiu vocilor din interiorul 
Ucrainei și persoanelor cele mai afectate de acțiunea mili-
tară pentru a-și împărtăși experiențele prin canalele de co-
municare ale Asociației, de exemplu, buletine informative 
lunare și platforme de social media. 

 
3) Solidaritate și sprijin: Se va acorda o atenție deose-

bită mobilizării rețelelor pentru sprijinul practic al ucraini-
enilor și rezidenților din Ucraina. În primul rând, aceasta 
va include găzduirea personalului și studenților aflați în 
pericol în școlile membre ASPHER. ASPHER are un rol 
activ în conectarea personalului afectat, prin facilitarea 
schimburilor cu școlile de sănătate publică care au experi-
ență în găzduirea cercetătorilor aflați în situații de risc și 
furnizarea de contacte ale unor organizații cu potențial de 
suport (de exemplu, Scholars At Risk, Scholar Rescue 
Fund, CARA în Marea Britanie, Philipp Schwartz Iniți-
ative în Germania, PAUSE în Franța). În al doilea rând, 
ASPHER își va mobiliza expertiza în asistența sănătății 
refugiaților, pentru a sprijini statele care cel mai probabil 
vor primi un număr mare de refugiați, pentru o perioadă 
lungă de timp. Astfel de eforturi vor include, de asemenea, 
solidaritatea cu activiștii pentru pace din Rusia. 

 
4) Utilizarea obiectivelor legate de sănătate: Monito-

rizarea activă și documentarea încălcărilor drepturilor om-
ului cu consecințe probabile asupra stării de sănătate și a 
stării de dezvoltare. 

 
5) Opoziție și necooperare: ASPHER își reafirmă 

poziția împotriva oricărei activități care subminează con-
solidarea păcii și nu va coopera cu instituțiile care sunt 
asociate cu încălcări ale drepturilor. 

Pentru a coordona în mod eficient aceste acțiuni, AS-
PHER a decis să creeze un grup de lucru pentru monito-
rizarea impactului asupra sănătății publice în Ucraina, cu 
scopul de a oferi o bază solidă pentru prevenirea, pregăti-
rea și răspunsul la conflictele armate. 

Luarea acestor măsuri, este o continuare firească a 
misiunii ASPHER de a promova „societăți sănătoase și 
pașnice” bazate pe valorile responsabilității sociale și 
echității în sănătate. Încadrarea situaţiei în contextul 
sănătăţii publice extinde atenţia dincolo de aspectele medi-
cale imediate şi aspectele umanitare ale conflictului. Deși 
extrem de importante, nu sunt suficiente. Determinanții 
sociali, economici și de mediu ai sănătății trebuie abordați 
astfel încât să fie formulat un răspuns sustenabil 
corespunzător conceptului “One Health”, întărind capaci-
tatea locală, luând în considerare nevoile comunităților. 

ASPHER face apel la membri, parteneri, aliați și rețele 
să sprijine aceste acțiuni și să se alăture eforturilor noastre 
pentru a realiza un răspuns efficient al sănătății publice 
față de războiul împotriva Ucrainei. 

 
Declarație de recunoștință 
ASPHER dorește să mulțumească și să își arate recu-

noștința față de toți colegii care au contribuit la dezvoltarea 
acestei declarații. 
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