
Në mbështetje të një #HealthyRecovery 
 
 
Në 26 Maj 2020, mbi 350 organizata që përfaqësojnë mbi 40 milion profesionistë shëndetësor 
dhe mbi 4,500 profesionistë shëndetësor të pavarur nga 90 vende të ndryshme, ju drejtuan 
udhëheqësve të G20-tës për një #HealthyRecovery 
 
 
Në mbështetje të një #HealthyRecovery 
 
Të nderuar President Alberto Fernández, Kryeministër Scott Morrison, President Jair Bolsonaro, 
Kryeministër Justin Trudeau, President Xi Jinping, President Emmanuel Macron, Kancelare 
Angela Merkel, Kryeministër Narendra Modi, President Joko Widodo, Kryeministër Giuseppe 
Conte, Kryeministër Shinzo Abe, President Andrés Manuel López Obrador, President Vladimir 
Putin, Mbret Salman bin Abdulaziz Al Saud, President Cyril Ramaphosa, President Jae-in Moon, 
President Recep Tayyip Erdoğan, Kryeministër Boris Johnson, President Donald Trump, 
President Charles Michel and President Ursula von der Leyen, 
 
Profesionistët e shëndetit qëndrojnë të bashkuar në mbështetje të një përqasje pragmatike, të 
bazuar në shkencë për menaxhimin e pandemisë COVID-19. Në të njëjtën frymë, ne gjithashtu 
qëndrojmë të bashkuar në mbështetje të një #HealthyRecovery nga kjo krizë. 
 
Ne si dëshmitarë të vijës së parë kemi konstatuar se satë brishtë mund të jenë komunitetet kur 
shëndeti i tyre, siguria ushqimore dhe liria për të punuar ndërpriten nga një kërcënim i 
zakonshëm. Nivelet e kësaj tragjedie të vazhdueshme janë të shumta, dhe zmadhohen nga 
pabarazia dhe nën-investimet në sistemet e shëndetit publik. Ne jemi dëshmitarë të vdekjes, 
sëmundjes dhe problemeve mendore në nivele që nuk janë parë për dekada të tëra. 
 
Këto efekte mund të ishin lehtësuar pjesërisht, ose ndoshta edhe të parandaloheshin nga 
investime adekuate në procesin e përgatitjes pandemike, shëndetin publik dhe administrimin 
mjedisor. Ne duhet të mësojmë nga këto gabime dhe të bëhemi më të fortë, më të shëndetshëm 
dhe më elastikë. 
 
Para COVID-19, ndotja e ajrit – kryesishtnga trafiku, përdorimi jo efikas i energjisë për gatim 
dhe ngrohje, termocentralet e qymyrit, djegia e mbeturinave të ngurta dhe praktikat bujqësore – 
aktualishtë kanë dobësuar trupat tanë. Ato kanë rritur rrezikun e zhvillimit dhe rëndimin e: 
pneumonisë, sëmundjes pulmonare obstruktive kronike, kancerit të mushkërive, sëmundjeve të 
zemrës dhe goditjeve, duke çuar në 7 milion vdekje të parakohshme çdo vit. Ndotja e ajrit 
gjithashtu shkakton probleme në shtatzëni, si: pesha e ulët e lindjes dhe astma, duke shtuar 
ngarkesën në sistemet tona të kujdesit shëndetësor. 
 
Një shërim me të vërtetë i shëndetshëm nuk do të lejojë që ndotja të vazhdojë të mbështjellë ajrin 
që thithim dhe ujin që pimë. Ky shërim nuk duhet të lejojë ndryshimin e klimës pa leje dhe 
shpyllëzimet, që shtojnë në mënyrë potenciale kërcënimet e reja shëndetësore ndaj popullatës së 
prekshme. 
 



Në një ekonomi dhe shoqëri civile të shëndetshme më të prekurit marrin kujdes nga ne. Punëtorët 
kanë qasje në punë me pagë të mirë dhe nuk përkeqësojnë ndotjen ose degradimin e natyrës; 
qytetet kanë përparësi për këmbësorët, çiklistët dhe transportin publik, dhe lumenjtë dhe qiejtë 
tanë janë të mbrojtur dhe të pastër. Natyra lulëzon, trupat tanë janë më elastikë ndaj sëmundjeve 
infektive dhe askush nuk bie në varfëri për shkak të kostove të kujdesit shëndetësor. 
 
Për të arritur këtë ekonomi të shëndetshme, ne duhet të përdorim stimuj dhe ndryshime më të 
zgjuara në shërbim të një shoqërie më të shëndetshme, më elastike. Nëse qeveritë do të bënin 
reforma të mëdha në subvencionet aktuale të karburanteve nga fosilet, duke zhvendosur 
shumicën drejt prodhimit të energjisë së rinovueshme të pastër, ajri ynë do të ishte më i pastër 
dhe emetimet e klimës do të zvogëloheshin masivisht, duke fuqizuar një rikuperim ekonomik që 
do të nxiste fitimet globale të PBB-së prej pothuajse 100 trilionë dollarë amerikanë deri në vitin 
2050. 
 
Ndërsa drejtoni vëmendjen tuaj në përgjigjen pas COVID, ne kërkojmë që drejtuesi juaj kryesor 
mjekësor dhe këshilltari kryesor shkencor të përfshihen drejtpërdrejt në prodhimin e të gjitha 
paketave stimuluese ekonomike, të raportojnë për pasojat afatshkurtra dhe afatgjata të shëndetit 
publik që këto mund të kanë, dhe japin vulën e miratimit të tyre. 
 
Investimet e mëdha që qeveritë tuaja do të bëjnë gjatë muajve të ardhshëm në sektorë kyç, si: 
kujdesi shëndetësor, transporti, energjia dhe bujqësia duhet të kenë mbrojtje dhe promovim 
shëndetësor bashkëlidhur në thelbin e tyre. 
 
Ajo që bota ka nevojë tani është një #HealthyRecovery. Planet tuaja stimuluese duhet të jenë një 
recetë vetëm për shërimin e shëndetshëm. 
 
Sinqerisht...., 
 
Mbi 350 organizata që përfaqësojnë mbi 40 milion profesioniste, dhe mbi 4,500 profesionistë 
shëndetësor të pavarur nga 90 vende të ndryshme. 
 


