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Niemcy chcą wesprzeć Polskę w
walce z COVID-19. Jaką pomoc
otrzymały od nich inne kraje?
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Niemcy chcą pomóc Polsce w walce z wciąż przyspieszającą epidemią COVID-19.
"Tam, gdzie krajowe możliwości medyczne sięgają granic, powinniśmy zrobić
wszystko, żeby sobie nawzajem pomagać" - pisał w liście do Andrzeja Dudy,
prezydent Niemiec. Z pomocy naszych zachodnich sąsiadów korzystały już inne
kraje zaatakowane przez SARS-CoV-2. Jakiego wsparcia udzieliły im Niemcy?

1. Prezydent Niemiec do Andrzeja Dudy: daj mi znać, jeśli są
rzeczy, które możemy zrobić dla Polski w obecnej sytuacji
2. Czy Polska skorzysta z oferty pomocy złożonej przez Niemcy?
3. "Solidarność jest kluczem także w walce z koronakryzysem"
4. Czeskie wezwanie o pomoc
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⬤

Prezydent Niemiec wystosował list do prezydenta Polski
Andrzeja Dudy, oferując gotowość pomocy w walce z
epidemią koronawirusa

⬤

Andrzej Duda w odpowiedzi na list napisał: dziękuję za
propozycję pomocy; również Niemcy mogą liczyć na Polskę

⬤

Jak na razie nasz kraj nie wyraził zainteresowania
propozycją zachodniego sąsiada. Wiceminister zdrowia
Waldemar Kraska: w tej chwili Polska jest
"samowystarczalna"

⬤

Na początku pandemii Niemcy wsparły Włochy i Francję.
Niemieckie samoloty wojskowe transportowały włoskich i
klinik

⬤

Czechom, którzy zmagają się z brakiem personelu
medycznego, Niemcy zaoferowały swoich lekarzy
wojskowych, podarowały 100 respiratorów, zapowiedziały,
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francuskich pacjentów z koronawirusem do niemieckich

że będą gotowe przyjąć czeskich pacjentów z regionów
przygranicznych
⬤

Więcej informacji o sytuacji związanej z COVID-19 znajdziesz
na stronie głównej Onet.pl

Prezydent Niemiec do Andrzeja Dudy: daj mi znać, jeśli są rzeczy, które możemy
zrobić dla Polski w obecnej sytuacji
Pod koniec października prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier napisał list do
Andrzeja Dudy, u którego kilka dni wcześniej potwierdzono zakażenie
koronawirusem. Sam Steinmeier przebywał wówczas na kwarantannie w związku z
wykryciem koronawirusa u jednego z oficerów jego ochrony.
W liście Frank-Walter Steinmeier zapewnił polskiego prezydenta, że on i całe
Niemcy śledzą ze współczuciem dramatyczny rozwój pandemii, nieoszczędzający
także Polski. "Tam, gdzie krajowe możliwości medyczne sięgają swoich granic,
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powinniśmy zrobić wszystko, żeby sobie nawzajem pomagać - napisał Steinmeier.
"Daj mi znać, jeśli są rzeczy, które możemy zrobić dla Polski w obecnej sytuacji" dodał prezydent Niemiec.
⬤

Zasięg koronawirusa COVID-19 [MAPA]
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Na serdeczny list Franka-Waltera Steinmeiera odpowiedział prezydent Duda
(zdecydował się na to dopiero po pytaniach Onetu - więcej na ten temat: Niemcy
chcą pomóc Polsce w walce z koronawirusem. Polska nie jest zainteresowana).
Prezydent Polski poinformował w nim, że właśnie zakończył walkę z wirusem, a list
do prezydenta Niemiec "to pierwsza rzecz, od której zaczął swoją aktywność
biurową po powrocie z kwarantanny".
"W czasie pandemii szczególnej wartości nabierają wszelkie gesty solidarności, tym
bardziej dziękuję za propozycję ewentualnej pomocy ze strony Niemiec". "Pamiętaj
proszę, że również Niemcy mogą liczyć na Polskę" - zapewnił polski prezydent.
Czy Polska skorzysta z oferty pomocy złożonej przez Niemcy?
Jak na razie nasz kraj nie wyraził zainteresowania propozycją zachodniego sąsiada.
W opinii wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, w tej chwili Polska jest
"samowystarczalna", jeśli chodzi o łóżka covidowe i respiratory i pomoc z Niemiec
nie jest nam potrzebna (więcej na ten temat: Waldemar Kraska o niemieckiej
ofercie pomocy: Polska jej nie potrzebuje).
Reakcją na propozycję pomocy ze strony Niemiec zaniepokojony jest Rzecznik Praw
Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, który skierował do premiera Morawieckiego
wystąpienie generalne w tej sprawie. "Nie jest tajemnicą, że Republika Federalna
Niemiec dysponuje doskonale zorganizowaną służbą zdrowia, również w aspekcie
finansowym, a co za tym idzie, dużą liczbą specjalistów, rozbudowanym zapleczem
szpitalnym i nadwyżką ilości sprzętu potrzebnego do ratowania ludzkiego życia,
takiego jak np. respiratory" – pisze w swoim wystąpieniu Adam Bodnar.
"Z ubolewaniem zauważam, że pomimo gwałtownie pogarszającej się sytuacji
epidemicznej, jak do tej pory polskie władze nie zdecydowały się na przyjęcie
wsparcia" – pisze rzecznik (więcej: Bodnar i opozycja do Morawieckiego: dlaczego
nie przyjmujemy niemieckiej pomocy?).
"Solidarność jest kluczem także w walce z koronakryzysem"
Nie jesteśmy pierwszym krajem, któremu Niemcy zaproponowały pomoc w
zmaganiach z SARS-CoV-2. Już wczesną wiosną ze wsparcia skorzystały
znajdujące się wówczas w krytycznej sytuacji Włochy.
W marcu Włochy stały się epicentrum epidemii w Europie. Stary kontynent z
przerażeniem obserwował, co dzieje się na północy kraju. Wszyscy pamiętamy
pojazdy wojskowe przywożące z Bergamo trumny z ofiarami epidemii
koronawirusa. Pamiętamy informacje o kolejnych zmarłych w domach starców,
umierających lekarzach i pielęgniarkach. W Lombardii zaczęło brakować miejsc w
kostnicach. Gwałtownie ubywało też miejsc w szpitalach, doprowadzając do
sytuacji, kiedy trzeba było decydować, kto dostanie respirator, kto łóżko na
intensywnej terapii.
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⬤

Czy koronawirus jesienią będzie mniej śmiertelny?
[WYJAŚNIAMY]

W obliczu tak dramatycznej sytuacji, Niemcy zaoferowały Włochom pomoc.
"Solidarność jest kluczem, także w walce z koronakryzysem" - pisał na Twitterze szef
niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Niemieckie samoloty wojskowe transportowały
kolejnych włoskich pacjentów z koronawirusem (niektórych w krytycznym stanie)
do niemieckich klinik, m.in. w Kolonii, Bonn, Koblencji, Westerstede i Hamburgu.
⬤

WHO ostrzega: musimy przygotować się na następną
pandemię
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Z podobnej pomocy skorzystała także Francja, która wiosną również zmagała się z
przepełnionymi szpitalami (niektórych pacjentów ewakuowano do regionów mniej
dotkniętych epidemią). Jak w marcu pisało "Deutsche Welle", 30 francuskich
pacjentów trafiło na leczenie do Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynatu, Hesji i
Kraju Saary. Sześciu Francuzów w ciężkim stanie umieszczono w klinice Charité w
Berlinie, po dwóch pacjentów w klinikach uniwersyteckich w Essen i Hamburgu.
Czeskie wezwanie o pomoc
W bardzo trudnej sytuacji epidemicznej znajduje się obecnie Republika Czeska. To
teraz jeden z najbardziej dotkniętych COVID-19 krajów w Europie. Tylko 4 listopada,
w niespełna 10,7 mln Czechach, odnotowano 15,7 tys. zachorowań, 3 listopada
zmarło 259 osób - to rekordowa liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym
kraju.
⬤

Naukowcy zbadali płuca zmarłych na COVID-19. Co się
okazało?

Czechy zmagają się z brakami personelu medycznego. Jak 28 października pisało
"Deutsche Welle", pracują nawet zakażeni SARS-CoV-2, o ile nie wykazują żadnych
symptomów. W związku z krytyczną sytuacją, parlament zgodził się na przyjazd do
Czech lekarzy wojskowych i innych pracowników medycznych z krajów NATO i UE.
Wiadomo, że pomoc taką przyślą Stany Zjednoczone. Swoich lekarzy wojskowych
zaoferowały również Niemcy, zapowiadając też, że będą gotowe przyjąć czeskich
pacjentów z regionów przygranicznych. Wcześniej kraj ten podarował czeskim
szpitalom 100 respiratorów.
Jak na początku listopada podkreślał ambasador Niemiec w Czechach, Christoph
Israng, rozważana jest możliwość dalszej pomocy ze strony jego kraju.
Może cię zainteresować:
⬤

Był w epicentrum pandemii, dziś nie ma tam zakażeń. Jak
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stan w Australii pokonał COVID-19?
⬤

Europa ponownie w "epicentrum" pandemii COVID-19. WHO
ostrzega

⬤

Z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 36 pracowników
ochrony zdrowia
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Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu
pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter
wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu
wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym
Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi
żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w
Serwisie. Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor.pl,
gdzie uzyskasz pomoc online - szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydentarp/inne/art,1498,list-do-prezydenta-republiki-federalnej-niemiec.html
https://www.dw.com/pl/niemcy-przyjmuj%C4%85-pacjent%C3%B3w-zw%C5%82och-i-francji/a-52952804
https://english.radio.cz/czechs-pick-100-ventilators-donated-germany-8698890
https://english.radio.cz/czech-republic-asks-who-help-secure-medical-staffczech-hospitals-8698988
http://serwis.pap.pl/csi2/news/37555441,czechy-zgoda-parlamentu-na-przyjazdlekarzy-wojskowych-z-krajow-nato-i-ue
300 lekarzy online
Umów e-wizytę w 5 minut Konsultacje lekarskie online 24/7 oraz lekarze online na
NFZ Otrzymaj e-receptę i e-zwolnienie Sprawdź →
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