2.2.3 Aumentou o número de mortes relacionado às ondas de calor (média).
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PREÂMBULO
Esse documento tem como proposta a apresentação de uma resposta, por
intermédio da WMA, em nome de seus membros, ante aos desafios impostos
pela mudança climática sobre a saúde.
Apesar de governos e organizações internacionais terem a responsabilidade
de criar regras e leis para mitigação do impacto da mudança climática e ajudar
suas populações na adaptação, a Associação Médica Mundial, em nome de suas
associações médicas nacionais membros e de seus médicos afiliados, se sente
na obrigação de destacar o impacto da mudança climática na saúde e de sugerir
soluções. O 4° Relatório de Estudos do Painel Internacional sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) contém um capítulo sobre os impactos na saúde humana (AR4
Capítulo 8 Saúde Humana1), incluindo uma gama de possibilidades relativa aos
potenciais efeitos causados pelas mudanças climáticas. A introdução a seguir
inclui os impactos mais prováveis das mudanças climáticas do relatório do IPCC.
INTRODUÇÃO
A reação dos líderes mundiais sobre o impacto que os humanos estão
causando no clima e no meio ambiente irá, permanentemente, alterar a habitabilidade do planeta.
1. O Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) declara,
“até mínimas alterações climáticas, previstas para o século 21, serão provavelmente substanciais e prejudiciais ao clima”.2
1.1 A previsão mínima de aquecimento para os próximos 100 anos é mais do
que o dobro do aumento de 0,6º C ocorrido desde 1900.
1.2 As rotas das tempestades extratropicais estão previstas para se direcionarem aos polos como consequência da alteração dos ventos, precipitações e
padrões de temperatura.
1.3 O nível do mar já se elevou entre 10 e 20 cm acima das médias da era
pré-industrial e continuará a subir devido ao período de tempo associado aos
processos climáticos e suas reações.
1.4 Projeções apontam para a contínua contração da cobertura de neve e
aumento generalizado do degelo profundo nas regiões de camada de terra congelada, agora incluindo a Antártica.
1.5 É previsto um futuro de tempestades severas e inundações ao longo das
linhas costeiras densamente povoadas, ao redor do mundo.
1.6 É previsto o aumento da quantidade de precipitações em altas latitudes e
diminuição na maioria das regiões subtropicais terrestres.
1.7 Impactos regionais/locais podem ser distintos, mas espera-se redução no
potencial da produção agrícola na maioria das regiões tropicais e subtropicais,
causando ruptura no fornecimento de alimentos em escala global.
1.8 Com a elevação dos oceanos e a consequente intrusão da água salgada,
teremos redução da quantidade e qualidade das fontes de água potável. Além
disso, a água do mar ficará mais ácida devido à dissolução de CO2.
1.9 Até 25% dos mamíferos e 12% das aves serão extintos dentro das próximas décadas. O aquecimento global está alterando o ecosistema e o desenvolvimento humano está impedindo a migração das espécies ameaçadas.
1.10 Com o aumento da temperatura, o alcance de algumas doenças transmitidas por vetor se expandirá, como a malária, responsável pela morte anual de 1
milhão de pessoas principalmente crianças.
2. Os autores do IPCC iniciam com uma análise da comprovação e fornecem
as seguintes informações (entre parênteses estão os níveis de convicção determinados pelo IPCC)
2.1 Atualmente as mudanças climáticas contribuem para a carga de doenças
em nível global e mortes prematuras (convicção muito alta). Nesse estágio
inicial os impactos são pequenos, mas há a previsão de aumento progressivo
em todos os países e regiões.
2.2 O surgimento da comprovação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas na saúde humana mostra que a mudança do clima (níveis de convicção entre
parênteses):
2.2.1 Alterou a dispersão de algumas doenças transmitidas por vetor (média);
2.2.2 Alterou a dispersão sazonal de algumas espécies de pólens alergênicos (alta);

3. Por meio de uma análise minuciosa, os autores do IPCC projetam os seguintes impactos na saúde humana em decorrência das mudanças climáticas.
(níveis de convicção entre parênteses).
3.1 Aumento da desnutrição e de suas enfermidades consequentes, incluindo
aquelas relacionadas ao crescimento e o desenvolvimento da criança (alto).
3.2 Aumento do número de mortes, de doenças e de lesões causadas por
ondas de calor, inundações, tempestades, incêndios e secas (alta).
3.3 Alteração contínua do alcance de algumas doenças transmitidas por vetor
(alta).
3.4 Influências diversas sobre a malária. Em alguns lugares o seu alcance
geográfico irá se retrair e em outros se expandirá. O período de transmissão pode
se alterar (muito alta).
3.5 Aumento do número de doenças em decorrência da diarreia (média).
3.6 Aumento de doenças cardiorrespiratórias e mortalidade causada pelo nível de ozônio no solo (alta).
3.7 Aumento do número de pessoas com risco de contrair a dengue (baixa).
3.8 Desigualdade social e dificuldade de acesso à saúde devido à possível
desertificação, desastres naturais, mudanças na agricultura, política da água e
de alimentos que causará impactos na saúde humana e nos recursos humanos
em saúde.
4. Os autores indicam que as mudanças climáticas poderão trazer alguns
benefícios à saúde, incluindo a redução de mortes causadas pelo frio. Mesmo
assim, tais benefícios serão superados pelos impactos negativos do aumento
da temperatura globalmente, sobretudo nos países emergentes (convicção alta).
5. A WMA aponta que as mudanças climáticas provavelmente aumentarão
as desigualdades relativas à saúde e em outros problemas já existentes intra e
entre países.
6. Pesquisa anterior sugere que a mitigação do impacto das mudanças climáticas pode estar ligada a prevenção, tanto que tal mitigação pode trazer benefícios substanciais à saúde dos indivíduos e das populações3.
DECLARAÇÃO
Diante das consequências das mudanças climáticas na saúde das pessoas, a
Associação Médica Mundial, em nome das associações médicas nacionais membros e seus médicos afiliados, apoia e se compromete com as seguintes ações:
1. APOIO ao combate do aquecimento global
1.1 A Associação Médica Mundial e as Associações Médicas Nacionais conclamam os governos nacionais a reconhecerem as sérias consequências à saúde
em decorrência das mudanças climáticas e, desse modo, empenharem –se em
obter um acordo intergovernamental em Copenhague, em dezembro de 2009,
com os seguintes componentes:
1.1.1 Objetivos específicos para a redução de emissões que alteram o clima
(mitigação)
1.1.2 Um mecanismo que minimize os danos e as desigualdades relativas à
saúde em decorrência das mudanças climáticas (adaptação).
1.1.3 Posto que as mudanças climáticas agravam as disparidades relativas à
saúde, a WMA recomenda que os recursos financeiros transferidos a países em
desenvolvimento devem incluir fundos designados ao suporte e o fortalecimento
dos sistemas de saúde.
1.2 Por vocação, os médicos e suas associações médicas irão encorajar o
apoio à proteção ambiental, redução da produção de gases do efeito estufa, desenvolvimento sustentável e práticas adaptadas ao verde dentro das comunidades, países/regiões, especialmente pelo direito de acesso a água e coleta de
esgoto para todos.
1.3 Como profissionais, os médicos são encorajados a agirem dentro de seus
ambientes profissionais (clínicas, hospitais, laboratórios, etc.) em busca da redução do impacto das atividades médicas sobre o meio ambiente e a desenvolver
ambiente profissional sustentável.
1.4 Como indivíduos, os médicos serão encorajados a reduzirem seu próprio
impacto no meio ambiente, a reduzir suas pegadas de carbono e encorajar outros
a sua volta a fazerem o mesmo.
2. LIDERANÇA: Ajudar as pessoas a mitigarem o dano climático e a adaptarem-se às mudanças do clima
2.1 Apoiar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e comprometer-se a
trabalhar para obtê-los.
2.2 Apoiar e executar os princípios destacados no relatório da comissão da
OMS sobre determinantes sociais de saúde (Diminuir a diferença em uma geração), na resolução da Assembleia Mundial de Saúde sobre as mudanças cli-

máticas e saúde. Trabalhar com a OMS e outras instituições para assegurar a
execução dessas recomendações.

dança climática na saúde desse grupo e um novo tipo de proteção possível
a essas populações.

2.3 Trabalhar na criação da resiliência dentro dos sistemas de saúde para
garantir que todos os provedores de assistência à saúde sejam capazes de adaptarem-se e que possam exercer amplamente suas capacidades na assistência
daqueles que necessitam.

4.2 Defender a catalogação de dados estatísticos vitais e a remoção de barreiras para o registro de nascimentos e mortes em reconhecimento à vulnerabilidade específica de algumas populações.

2.4 Encorajar organizações locais, nacionais e internacionais a se concentrarem na adaptação, mitigação e desenvolvimento para envolver a comunidade
médico assistencial com o objetivo de assegurar que os impactos na saúde não
previstos sejam minimizados, ao mesmo tempo em que oportunidades de promoção da saúde sejam maximizadas.
2.5 Trabalhar para o aprimoramento da capacidade dos pacientes na adaptação às mudanças climáticas e aos eventos catastróficos por meio da:
2.5.1 Promoção de comportamentos saudáveis que melhoram a saúde
como um todo;
2.5.2 Criação de programas específicos planejados para tratar de vulnerabilidades específicas;
2.5.3 Fornecimento de informações promocionais de saúde e de educação
para autogestão dos sintomas de doenças associadas ao clima.
3. EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO:
3.1 Desenvolver a consciência profissional da importância do meio ambiente
e da mudança climática global na saúde pessoal, da comunidade e da sociedade
e reconhecer que a educação universal igualitária beneficia a saúde de todos.
3.2 Médicos têm obrigações com a saúde e com a assistência do paciente individual. Coletivamente, por meio das associações médicas nacionais e da WMA,
também têm obrigações e responsabilidades com a saúde de todos.
3.3 Trabalhar junto a outros na educação do público em geral sobre a importância dos efeitos das mudanças climáticas na saúde, na necessidade de mitigálas e na adaptação aos seus efeitos.
3.4 Aumentar ou fortalecer o treinamento de rotina em medicina/saúde ambiental e saúde pública a todos os estudantes de disciplinas relacionadas à saúde.
3.5 A WMA e as AMN devem desenvolver planos/medidas práticas de ação como
instrumento para que médicos possam adotá-las no exercício da profissão; autoridades de saúde e governos devem fazer o mesmo para hospitais e outras instalações
de saúde.
3.6 Incorporar instrumentos como a avaliação de pacientes impactados pelo
meio ambiente e encorajar médicos a avaliarem seus pacientes e suas famílias
para os riscos do meio ambiente e da mudança climática global.
3.7 Defender que os governos devam ser responsáveis por um estudo do
impacto das mudanças climáticas na comunidade, que os resultados sejam amplamente divulgados e incorporados a um plano de mitigação e adaptação.
3.8 Encorajar o recrutamento de médicos para o trabalho em saúde pública e
todas as funções do planejamento de emergência e reação à mudança climática
drástica, incluindo treinamento de outros médicos.
3.9 Estimular colegas e universidades a desenvolverem educação médica pública, local, apropriada e contínua sobre os sinais clínicos, diagnóstico
e tratamento de novas doenças introduzidas nas comunidades em decorrência da mudança climática e também para o tratamento da ansiedade de
longa duração e da depressão que geralmente acompanham as experiências de desastres.
3.10 Estimular governos a oferecerem treinamentos sobre ações emergenciais em decorrência das mudanças climáticas para médicos, principalmente
àqueles residentes em regiões isoladas.
3.11 Trabalhar com legisladores no desenvolvimento de ações concretas a
serem tomadas para a prevenção e redução do impacto das emissões relacionadas ao clima, em particular aquelas iniciativas que irão melhorar a saúde geral da
população, incluindo iniciativas para barrar a privatização da água.
4. OBSERVAÇÃO E PESQUISA:
4.1 Trabalhar com outros, incluindo governos, para enfrentar o déficit de pesquisas relacionadas às mudanças climáticas e à saúde por meio da realização de
estudos com o objetivo de:
4.1.1 Definir os padrões de doenças atribuídas às mudanças climáticas, incluindo os impactos das mudanças climáticas nas comunidades e grupo familiar;
4.1.2 Determinar e modelar a carga da doença que será causada pela mudança climática global;
4.1.3 Definir os efeitos do tratamento deficiente da água residual utilizada para
irrigação;
4.1.4 Definir quais as populações mais vulneráveis, os impactos da mu-

4.3 Relatar doenças que surjam em conjunção com a mudança climática
global e participar de investigações de campo, como no caso de epidemia de
doenças infecciosas.
4.4 Apoiar e participar do desenvolvimento ou expansão de sistemas de observação para inclusão de doenças atribuídas à mudança climática global.
4.5 A WMA irá encorajar todas as AMNs a colaborarem na coleta e partilha de
dados local e regionalmente relativos à saúde intra e entre países com o objetivo
de encorajar a adoção das melhores práticas e estratégias comprovadas.
COLABORAÇÃO: Preparação para emergências relacionadas ao clima
5.1 Colaborar com governos, organizações não-governamentais e outros
profissionais de saúde a desenvolverem conhecimento sobre como mitigar mudanças climáticas, incluindo estratégias de adaptabilidade e de mitigação que
resultarão na melhoria da saúde.
5.2 Encorajar governos a permitirem a participação das associações médicas nacionais e de médicos nos planos e ações de emergência da comunidade e do país.
5.3 Trabalhar para garantir a integração de médicos nos planos da sociedade
civil, governos, autoridades de saúde pública, organizações não-governamentais
internacionais e OMS.
5.4 Encorajar a OMS e os países membros da Assembleia Médica Mundial a revisar os Regulamentos de Saúde Internacional e Planejamento para
Influenza Pandêmica. Obter a visão de especialistas na prática comunitária garantindo que haja respostas apropriadas, por parte dos médicos em
exercício, às ocorrências de emergências. Fazer recomendações relativas
à educação mais apropriada e na instrumentalização de médicos e outros
profissionais de saúde.
5.5 Apelar aos governos pelo fortalecimento dos sistemas de saúde pública
com objetivo de aprimorar a capacidade das comunidades de adaptarem-se às
mudança climáticas.
5.6 Preparar médicos, consultórios, clínicas, hospitais e outras instalações de
assistência à saúde para ruptura da infraestrutura que segue eventos emergenciais de porte, em particular por meio do planejamento antecipado do fornecimento de serviços durante o período de ruptura.
5.7 Encorajar médicos, associações médicas e governos a trabalharem em
conjunto para o desenvolvimento de sistemas para a ocorrência de emergências
com o objetivo de garantir que os envolvidos estejam cientes dos eventos relacionados ao clima quando eles ocorrerem e recebam informações precisas, em
tempo, sobre sua gestão.
5.8 Apelar aos governos pelo planejamento de assistência a refugiados ambientais dentro de seus países.
5.9 Em colaboração com a OMS, produzir informativos locais adaptados sobre as mudanças climáticas para as associações médicas nacionais, médicos e
outros profissionais de saúde.
5.10 A WMA irá trabalhar no intuito de identificar financiamentos para programas
de pesquisas específicos sobre mitigação e adaptação relacionadas à saúde e o
compartilhamento de informações/pesquisas intra e entre países e jurisdições.
1 Confalonieri, U., B. Menne, R. Akhtar, K.L. Ebi, M. Hauengue, R.S.
Kovats, B. Revich and A. Woodward,2007: Human health. Climate
Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution
of WorkingGroup II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds.,
Cambridge University Press,Cambridge, UK, 391-431.
2 United Nations Framework Convention on Climate Change. http://
unfccc.int/2860.php downloaded 1September 2008
3 No contexto desse trabalho, mitigação descreve ações para a redução
da ação do homem sobre o sistema climático: principalmente estratégias para redução das emissões dos gases do efeito estufa (análogo
á prevenção primária). Adaptação é entendida como referência ao
ajuste nos sistemas humanos ou naturais em reação ao estímulo climático atual ou previsto, seus efeitos, danos moderados ou aproveitar
as oportunidades benéficas (análoga à prevenção secundária) (veja
WHO EB122/4, jan 08)

2.2.2 Altered the seasonal distribution of some allergenic pollen species
(high);
2.2.3 Increased heat wave related deaths (medium).

WMA Declaration of Delhi on Health
and Climate Change
Adopted by the WMA General Assembly,
New Delhi, India, October 2009
PREAMBLE
The purpose of this document is to provide a response by the WMA on behalf
of its members to the challenges imposed on health and healthcare systems by
climate change.
Although governments and international organizations have the main responsibility for creating regulations and legislation to mitigate the effects of climate
change and to help their populations adapt to it, the World Medical Association,
on behalf of its national medical association members and their physician members, feels an obligation to highlight the health consequences of climate change
and to suggest solutions. The 4th Assessment Report of the International Panel
on Climate Change (IPCC) contains a full chapter on human health impacts
(AR4 Chapter 8 Human Health1), including a range of possibilities regarding the
potential effects of climate change. The following introduction includes the most
likely effects of climate change from the IPCC report.
INTRODUCTION
The response of world leaders to the impact that humans are having on
climate and the environment will permanently alter the livability of this planet.
1. The UN International Panel on Climate Change (IPCC) states “Even the
minimum predicted shifts in climate for the 21st century are likely to be significant and disruptive”.2
1.1 The minimum warming forecast for the next 100 years is more than twice
the 0.6° C increase that has occurred since 1900.
1.2 Extra-tropical storm tracks are projected to move toward the poles, with
consequent changes in wind, precipitation, and temperature patterns.
1.3 Sea levels have already risen by 10 to 20 cm over pre-industrial averages, and will continue to rise due to the time scales associated with climate
processes and feedbacks.
1.4 Projections point to continued snow cover contraction, and widespread
increases in thaw depth over most permafrost regions, now including Antarctica.
1.5 A future of more severe storms and floods along the world’s increasingly
crowded coastlines is likely.
1.6 Increases in the amounts of precipitation in high latitudes and precipitation decreases in most sub-tropical land regions are predicted.
1.7 Regional / local effects may differ but a reduction in potential crop yields
is expected in most tropical / sub-tropical regions – causing further disruptions
in global food supply.
1.8 Salt-water intrusion from rising sea levels will reduce the quality and
quantity of freshwater supplies, and seawater will become more acidic from dissolved CO2.
1.9 As many as 25% of mammals and 12% of birds may become extinct
within the next few decades. Warmer conditions are altering the ecosystem and
human development is blocking threatened species from migrating.
1.10 Higher temperatures will expand the range of some vector-borne diseases, such as malaria, which already kills 1 million people annually, mostly
children.2

3. In their thorough review, the IPCC authors’ project climate change related
human health impacts as follows (confidence levels in brackets):
3.1 Increased malnutrition and consequent disorders, including those relating to child growth and development (high).
3.2 Increased numbers of people suffering from death, disease and injury
from heat waves, floods, storms, fires and droughts (high).
3.3 Continued change in the range of some infectious disease vectors (high).
3.4 Mixed effects on malaria; in some places the geographical range will
contract, elsewhere the geographical range will expand and the transmission
season may be changed (very high).
3.5 Increased burden of diarrheal diseases (medium).
3.6 Increased cardio-respiratory morbidity and mortality associated with
ground-level ozone (high).
3.7 Increased numbers of people at risk of dengue (low).
3.8 Social and health inequalities due to possible desertification, natural disasters, changes in agriculture, feeding and water policy which will have consequences on both human health and human resources in health.
4. The authors note that climate change could bring some benefits to health, including fewer deaths from cold, although these will be outweighed by
the negative effects of rising temperatures worldwide, especially in developing
countries (high confidence).
5. The WMA notes that climate change is likely to amplify inequalities in
health and other existing problems within and between countries.
6. Early research suggests that mitigation of the effects of climate change
may have a link with prevention such that mitigation might have significant health benefits for both individuals and populations3
STATEMENT
Given the consequences of global climate change on the health of people
throughout the world, the World Medical Association, on behalf of its national
medical association members and their physician members supports and commits to the following actions:
1. ADVOCACY to Combat Global Warming
1.1 The World Medical Association and National Medical Associations urge
national governments to recognize the serious consequences for health as a
result of climate change and therefore to strive for an intergovernmental agreement in Copenhagen in December 2009 with the following components:
1.1.1 specific goals for reductions of climate altering emissions (mitigation)
1.1.2 a mechanism to minimize the harms and health inequalities that are
globally associated with climate change (adaptation).
1.1.3 because climate change will exaggerate health disparities, WMA
recommends that resources transferred to developing countries for climate change must include designated funds to support the strengthening of
health systems.
1.2 As a profession, physicians & their medical associations will encourage advocacy for environmental protection, reduction of green house gas production, sustainable development and green adaptation practices within their
communities, countries/regions, especially for the right of safe water & sewage
disposal for all.

2. The IPCC authors begin with a review of the evidence and provide the
following information (confidence levels as determined by IPCC in brackets):

1.3 As professionals, physicians are encouraged to act within their professional settings (clinics, hospitals, laboratories etc.) to reduce the environmental
impact of medical activities, & to develop environmentally sustainable professional settings.

2.1 Climate change currently contributes to the global burden of disease and
premature deaths (very high confidence). At this early stage the effects are small
but are projected to progressively increase in all countries and regions.

1.4 As individuals, physicians will be encouraged to act to minimize their
impact on the environment, reduce their carbon footprint and encourage those
around them to do so.

2.2 Emerging evidence of climate change effects on human health shows
that climate change has (confidence levels in brackets):

2. LEADERSHIP: Help people to mitigate climate damage
& adapt to climate change

2.2.1 Altered the distribution of some infectious disease vectors (medium);

2.1 Support the Millennium Development Goals and commit to work to attain

them.
2.2 Support and implement the principles outlined in the WHO Commission
on the Social Determinants of Health report, Closing the Gap in a Generation
and in the World Health Assembly Resolution on climate change and health and
work with WHO and others to ensure implementation of the recommendations.
2.3 Work to create resilience within health systems to ensure that all health
care providers are able to adapt and can fully utilize their capacity to provide
care to those in need.
2.4 Urge local, national and international organizations focused on adaptation, mitigation, and development to involve physicians and the healthcare
community to ensure that unanticipated health impacts of development are minimized, while opportunities for health promotion are maximized.
2.5 Work to improve the ability of patients to adapt to climate change and
catastrophic weather events by:
2.5.1 encouraging health behaviors that improve overall health;
2.5.2 creating targeted programs designed to address specific exposures;
2.5.3 providing health promotion information and education on self-management of the symptoms of climate-associated illness.
3. EDUCATION & CAPACITY BUILDING:
3.1 Build professional awareness of the importance of the environment and
global climate change to personal, community and societal health, and recognize that universal equitable education improves health capacity for all.
3.2 Physicians have obligations for the health and health care of individual
patients. Collectively, through their national medical associations, and through
WMA they also have obligations and responsibilities for the health of all people.
3.3 Work with others to educate the general public about the important
effects of climate change on health and the need to both mitigate climate change and adapt to its effects.
3.4 Add or strengthen routine health training on environmental health/medicine and public health for all students in health related disciplines.
3.5 The WMA and NMAs should develop concrete actionable plans/practical
steps as tools for physicians to adopt in their practices; health authorities and
governments should do the same for hospitals and other health facilities.
3.6 Incorporate tools such as a patient environmental impact assessment
and encourage physicians to evaluate their patients and their families for risk
from the environment and global climate change.
3.7 Advocate that governments undertake community climate change health
impact assessments, widely disseminate the results, and incorporate the results
into planning for mitigation and adaptation.

4.1.4 describe the most vulnerable populations, the particular health impacts
of climate change on vulnerable populations, & possible new protections for
such populations.
4.2 Advocate for the collection of vital statistics and the removal of barriers
to the registration of births & deaths, in recognition of the special vulnerability of
some populations.
4.3 Report diseases that emerge in conjunction with global climate change,
and participate in field investigations, as with outbreaks of infectious diseases.
4.4 Support and participate in the development or expansion of surveillance
systems to include diseases caused by global climate change.
4.5 WMA will and encourages all NMAs to collaborate in the collection and
sharing of local or regional health information within and between countries in
order to encourage the adoption of best practices and proven strategies
5. COLLABORATION: Prepare for climate emergencies
5.1 Collaborate with governments, NGOs and other health professionals to
develop knowledge about the best ways to mitigate climate change, including
those adaptive and mitigation strategies that will result in improved health.
5.2 Encourage governments to incorporate national medical associations &
physicians into country & community emergency planning & response.
5.3 Work to ensure integration of physicians into the plans of civil society,
governments, public health authorities, international NGOs and WHO.
5.4 Encourage WHO and countries of the World Medical Assembly to review
the International Health Regulations and Planning for Pandemic Influenza and
obtain the perspective of clinicians in community practice to ensure that there
are appropriate responses by practicing physicians to emergency alerts, and to
make recommendations regarding the most appropriate education, and tools for
physicians and other healthcare workers.
5.5 Call upon governments to strengthen public health systems in order to
improve the capacity of communities to adapt to climate change.
5.6 Prepare physicians, physicians’ offices, clinics, hospitals and other health
care facilities for the infrastructure disruptions that accompany major emergencies, in particular by planning in advance the delivery of services during times
of such disruptions.
5.7 Urge physicians, medical associations and governments to work collaboratively to develop systems for event alerts in order to ensure that health
care systems and physicians are aware of climate-related events as they unfold,
and receive timely accurate information regarding the management of emerging
health events.
5.8 Call upon governments to plan for environmental refugees within their
countries.

3.8 Encourage recruitment of physicians for work in public health and all
roles in emergency planning & response to extreme climate change, including
the training of other physicians.

5.9 In collaboration with WHO, produce locally adapted fact sheets on climate change for national medical associations, physicians, and other health
professionals.

3.9 Urge colleges and universities to develop locally appropriate continuing
medical and public health education on the clinical signs, diagnosis and treatment of new diseases that are introduced into communities as a result of climate
change, and on the management of long-term anxiety and depression that often
accompany experiences of disasters.

5.10 WMA will work with others to identify funding for specific research programs on mitigation and adaptation related to health, and the sharing of information/research within and between countries and jurisdictions.

3.10 Urge governments to provide training for climate-change-related emergency response to physicians, particularly those living in relatively isolated regions.
3.11 Work with policy makers on the development of concrete actions to
be taken to prevent or reduce the health impact of climate-related emissions,
in particular those initiatives, which will also improve the general health of the
population. This would include initiatives to stop the privatization of water
4. SURVEILLANCE AND RESEARCH:
4.1 Work with others, including governments, to address the gaps in research regarding climate change and health by undertaking studies to:
4.1.1 describe the patterns of disease that are attributed to climate change,
including the impacts of climate change on communities and households;
4.1.2 quantify and model the burden of disease that will be caused by global
climate change;
4.1.3 describe the effects of poorly treated wastewater used for irrigation and
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