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Valstybės narės raginamos: 

Nagrinėti atskiroms šalims bei visoms kartu būdingą neteisumą sveikatos srityje, politiškai įsipareigojant nacionaliniu 
lygmeniu vadovautis principais, skirtais sumažinti atotrūkį per vienos kartos gyvenamąjį laikotarpį, koordinuoti bei 
valdyti sveikatai stiprinti skirtus tarpžinybinius veiksmus, siekiant į visas politikos kryptis integruoti sveikatos teisumo 
aspektą, …. parengti naujus tautinį kontekstą atitinkančius metodus ir įrodymus arba pasinaudoti esančiais, siekiant 
spręsti klausimus, susijusius su socialiniais veiksniais ir sveikatos bei sveikatos teisumo socialiniais gradientais …… 

                  (Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucija Nr. A62/14, Ženeva, 2009 m.)

Per pastaruosius dešimtmečius Europoje pagerėjo gyventojų vidutinis sveikatos lygis. Vis dėlto, po 

vidutiniu rodikliu slypi atskiriems visuomenių nariams atsiveriančios labai skirtingos galimybės būti 

sveikiems ir nevienoda ligų bei priešlaikinių mirčių rizika. Šie skirtumai egzistuoja tiek tarp atskirų 

Europos šalių, tiek ir tarp toje pačioje šalyje gyvenančių atskirų socialinių grupių. Tai tinka tiek dideles, 

tiek vidutines, tiek ir  mažesnes pajamas gaunančioms šalims. Šios tendencijos vienodai būdingos 

rytinėms, vakarinėms, šiaurinėms ir pietinėms PSO Europos regiono šalims, taip pat ir Lietuvai. 

Nors Lietuvoje vidutinė vyrų gyvenimo trukmė yra 66,3 metai, o moterų - 77,57 metai, analizuojant 

mirties dėl įvairių priežasčių rizikos ir išsilavinimo santykį, išryškėja skirtumas tarp pradinį, vidurinį ar 

aukštesnį išsilavinimą turinčių vyrų. Tikėtina, kad universitetinį išsilavinimą įgiję vyrai gyvens keleriais 

metais ilgiau nei vien tik pradinį išsilavinimą įgiję vyrai. 

Turimi duomenys rodo, kad nežiūrint kai kurių išimčių, kuo žemesnė žmonių socialinė ir ekonominė 

padėtis, tuo prastesnė jų sveikata. Socialinės padėties skirtumai atspindi skirtingą individų išsilavinimo 

lygį, pajamų ir užimtumo pobūdį bei garantijas, socialinės rūpybos pobūdį bei dydį, sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą bei naudojimą, būsto garantijas ir aplinkos, kurioje jie gyvena, išplanavimą bei 

saugumą. 

Lietuvoje labiau išsilavinę, didesnes pajamas gaunantys, miestuose gyvenantys vyrai savo sveikatą  vertina 

geriau. Be to, jiems būdingas sveikatą tausojantis elgesys, ypač susijęs su rūkymu, alkoholio vartojimu ir 

mityba. Įvertinus ligotumo ir pajamų santykį aiškėja, kad mažesnes pajamas gaunančios moterys turi 3,2 

kartus daugiau sveikatos problemų negu didesnes pajamas gaunančios moterys. Tarp vyrų šis skirtumas 

sudaro 2,3 kartus. Visos šalies mastu skurdo lygis kaimo vietovėse daugiau negu pustrečio karto didesnis 

negu miestuose, taigi tikimybė, kad mažas pajamas gaunantis suaugęs kaimo gyventojas bus prastesnės 

sveikatos, yra 3,9 kartus didesnė. Vadovaujantis Eurostat (2009) duomenimis, Lietuvos gyventojų sveikatos 

ir socialinės bei ekonominės padėties netolygumai didėja ir yra vieni didžiausių ES. 

Nors neteisumas sveikatos priežiūros srityje nėra naujas reiškinys, jo galima išvengti, o susiklosčiusią 

situaciją galima pakeisti imantis veiksmų socialinėje, politinėje ir ekonominėje srityse. Tai įrodančių 

duomenų pateikiama PSO ir Sveikatos socialinių veiksnių komisijos 2008 metų ataskaitoje, pavadintoje 



„Kaip panaikinti atotrūkį per vienos kartos gyvenamąjį laikotarpį“. Čia pristatome ataskaitos santrauką 

lietuvių kalba; vertimo tikslas – pasirūpinti, kad visiems suinteresuotiems asmenims valstybės, regionų 

ir savivaldybių lygmeniu būtų lengvai prieinami įrodymai ir politinės priemonės, padėsiančios išvengti 

spragų Lietuvos piliečių sveikatos priežiūroje ir taip užtikrinti visiems lygias galimybes būti sveikiems. 

Ekonominės krizės laikmečiu tampa vis svarbiau užkirsti kelią skirtingų socialinių grupių patiriamam 

neteisumui sveikatos priežiūros srityje, siejamam su galimų ligų rizika ir pasekmėmis sveikatai. Tai 

padaryti svarbu ne tik tam, kad būtų užtikrintas socialinis teisingumas, bet ir todėl, kad sveikatai, kaip 

produktyvių namų ūkių, bendruomenių ir makroekonominio lygmens prekei tenka esminis vaidmuo. 

Remiantis patikimų šaltinių duomenimis, jei ES šalys, tame tarpe ir Lietuva, 10 proc. sumažintų 

neteisingumą sveikatos priežiūros srityje, būtų užtikrinta apčiuopiama ekonominė nauda, nes būtų 

sutaupyta 18 milijardų eurų, kurių netektų išleisti sveikatos priežiūrai, ir 6 milijardai, kurių netektų 

išleisti socialinio draudimo reikmėms. Šiais socialinio ir ekonominio sunkmečio laikais valstybių narių 

vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų išvengta 

dar didesnio neteisumo sveikatos priežiūros srityje dėl ekonominių priežasčių ir socialinio teisingumo 

trūkumo.  

Ši santrauka yra svarbus informacijos šaltinis, kaip mažinti neteisumą Lietuvos sveikatos priežiūros 

srityje ir ateityje skatinti platesnius debatus bei didesnę paramą veiksmams šioje srityje. 

2008-2009 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO Europos 

regiono biuro bendradarbiavimo gairėmis, Lietuva viena iš pirmųjų išmėgino naujas priemones, skirtas 

stebėti ir analizuoti neteisumą socialinėje srityje. Stebėsenos rezultatus politikai ir politikos formuotojai 

bei specialistai aptars 2009 metų gruodžio mėnesį Vilniuje vyksiančio nacionalinio forumo metu. 

Į stebėsenos bei analizės rezultatus bus atsižvelgta ir 2010-2011 metais rengiant naująją į teisumą 

orientuotą Lietuvos sveikatos programą 2011-2020 metams.  

Dr. doc. Robertas Petkevičius

PSO biuro vadovas Lietuvoje
P. Chris Brown

Programų vadovė                                                                                                 
PSO Europos Investicijų 

į sveikatą ir plėtrą  biuras,   
Venecija, Italija
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So cia li nis tei sin gu mas yra gy vy bės ir mir ties klau si mas. 

Jis le mia žmo nių gy ve ni mo bū dą, ti ki my bę su sirg ti ir 

mir ti anks čiau lai ko. Su nuo sta ba ma to me, kaip vie no se 

pa sau lio ša ly se gy ve ni mo truk mė il gė ja ir svei ka ta to-

liau ge rė ja, su ne ri mu stebime, kaip kitur yra prie šin-

gai. Šian dien gi mu si mer gai tė ga li ti kė tis gy ven ti virš 80 

me tų, jei ji gi mė vie no je ša ly je, bet ma žiau nei 45 me tus, 

jei gi mė ki to je. Pa čio se ša ly se yra mil ži niš kų svei ka tos 

skir tu mų, ku rie glau džiai su si ję su žmo nių so cia li ne pa-

dė ti mi. To kio mas to skir tu mų ša ly se ir tarp ša lių tie siog 

ne tu rė tų bū ti. 

Šią ne tei sy bę ir svei ka tos ne ly gy bę su ku ria ap lin ky bės, 

ku rio mis žmo nės au ga, gy ve na, dir ba ir sens ta, bei sis te-

mos, su kur tos ko vo ti su li go mis. Sa vo ruož tu tas są ly gas, 

ku rio mis žmo nės gy ve na ir mirš ta, for muo ja po li ti nės, 

so cia li nės ir eko no mi nės jė gos. 

So cia li nė ir eko no mi nė po li ti ka vi suo me nei da ro le-

mia mą įta ką, nuo jos pri klau so, ar vai kas ga lės aug ti 

ir vys ty tis iš nau do da mas vi sas sa vo ga li my bes bei gy-

ven ti vi sa ver tį gy ve ni mą, ar jo gy ve ni mas bus suž lug-

dy tas. Svei ka tos pro ble mos, ku rias tu ri spręs ti tur tin gos 

ir skurs tan čios ša lys, vis la biau vie no dė ja. Apie vi suo-

me nės, tur tin gos ar ba ne tur tin gos, iš si vys ty mą ga li ma 

spręs ti iš jos gy ven to jų svei ka tos, iš to, ko kią vie tą svei-
ka ta už ima so cia li nia me kontekste, kaip ge rai žmo nės 
ap sau go ti nuo ne pa lan kios pa dė ties, ku rio je jie at si-
durtų su tri kus svei ka tai. 

Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci ja, va do vau da ma si so cia li-
nio tei sin gu mo dva sia, 2005 m. įkū rė So cia li nių svei ka-
tos veiks nių ko mi si ją, kad ši siū ly tų prie mo nes svei ka tos 
san ty kių tei su mui už tik rin ti bei pa sau li niam ju dė ji mui 
šiuo klau si mu ska tin ti.

Ko mi si jai at li kus sa vo dar bą, ke lios ša lys ir agen tū ros 
ta po jos part ne rė mis; jų tiks las – pa reng ti vi sa a pi man-
čias stra te gi jas ir pro gra mas, ku rios da ry tų įta ką so cia-
li niams svei ka tos veiks niams ir pa di din tų svei ka tos sis-
te mos tei su mą. Šios ša lys ir part ne riai yra prie ša ki nė se 
pa sau li nio ju dė ji mo po zi ci jo se.

Ko mi si ja ra gi na PSO ir ša lių vy riau sy bes pra dė ti veik lą 
ge ri nant so cia li nius svei ka tos veiks nius ir sie kiant svei-
ka tos san ty kių tei su mo. Svar bu, kad vy riau sy bės, pi lie-
ti nė vi suo me nė, PSO ir ki tos tarp tau ti nės or ga ni za ci jos 
kar tu veik tų, siek da mos pa ge rin ti pa sau lio pi lie čių gy-
ve ni mą. Pa siek ti svei ka tos ap sau gos tei su mą per vie nos 
kar tos gy ve na mą jį lai ko tar pį įma no ma, ir da bar tam 

tin ka mas lai kas.



Pri klau so mai nuo to, kur gims ta mū sų vai kai, jų  gy ve ni mo ga li my bės la bai ski ria si. 

Ja po ni jo je ar ba Šve di jo je jie ga li ti kė tis iš gy ven ti dau giau nei 80 me tų, Bra zi li jo-

je – 72 me tus, In di jo je – 63 me tus, o vie no je iš ke lių Af ri kos vals ty bių – ma žiau nei 

50 me tų. O ir pa čio se ša ly se gy ve ni mo są ly gų skir tu mai kartais būna mil ži niš ki. Ir 

ši taip yra vi sa me pa sau ly je. Pa čio se skur džiau sio se vals ty bė se dau giau sia ser ga ma ir 

anks ti mirš ta ma. Ta čiau ne tik var gin giau sio se ša ly se pras ta žmo nių svei ka tos būk-

lė. Vals ty bė se, ku rių gy ven to jai gau na įvai rių ly gių pa ja mas, žmo nių svei ka ta ir li gos 

pri klau so nuo jų so cia li nės pa ko pos: kuo blo ges nė so cia li nė ir eko no mi nė pa dė tis, 

tuo blo ges nė svei ka ta. 

Taip ne tu ri bū ti, ir ne tei sin ga, kad taip yra. Ten, kur sis te mi nių svei ka tos skir tu-

mų ga li ma iš veng ti iman tis pro tin gų veiks mų, jų bu vi mas nie kuo ne pa tei si na mas. 

Tai mes va di na me svei ka tos ne ly gy be. Iš spręs ti šią ne tei sy bę – pa nai kin ti di de lius ir 

pa tai so mus svei ka tos prie žiū ros skir tu mus tarp ša lių ir ša lių vi du je – yra so cia li nio 

tei sin gu mo klau si mas. So cia li nių svei ka tos veiks nių ko mi si jos (to liau – Ko mi si jos) 

nuo mo ne ma žin ti svei ka tos ne ly gy bę yra etiš ka ir bū ti na. So cia li nė ne tei sy bė žmo-

nes žu do spar čiai ir di de liais mas tais.
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So cia li niai svei ka tos veiks niai ir 
svei ka tos san ty kių tei su mas

Ko mi si ja bu vo su kur ta iš si aiš kin ti, ką ga li ma pa da ry ti 
svei ka tos san ty kių tei su mui pa ge rin ti ir ska tin ti pa sau-
li nį ju dė ji mą, sie kiant tei su mo svei ka tos sis te mo je. Čia 
ben drai dar buo ja si po li ti kos kū rė jai, ty ri nė to jai ir pi-
lie ti nė vi suo me nė, va do vau jant Ko mi si jos na riams, tu-
rin tiems iš skir ti nę po li ti nę, aka de mi nę ir pro pa ga vi mo 
pa tir tį. Itin svar bu, kad dė me sys krei pia mas į skir tin gas 
pa sau lio ša lis, tiek pa ja mų, tiek ir iš si vys ty mo at žvil giu, 
tiek Pie tuo se, tiek Šiau rė je. Svei ka tos san ty kių tei su mas 
yra vi sų ša lių pro ble ma, ku riai di de lę įta ka da ro glo ba li-
nė eko no mi nė ir po li ti nė sis te ma.

Ko mi si ja į so cia li nius svei ka tos veiks nius žiū ri ho lis-
tiš kai. Pras tą ne tur tin gų jų svei ka tą, so cia liai ap spręs tą 
svei ka tos ly gį ir žy mius svei ka tos skir tu mus tarp ša lių 
le mia ne to ly gus val džios, pa ja mų, pre kių ir pa slau gų 
pa si skirs ty mas, tiek pa sau ly je, tiek at ski ro je ša ly je; tas 
ne to ly gu mas at si spin di žmo nių gy ve ni mo są ly go se ir 
ap lin ky bė se,  ku rio se jie at si du ria dėl ne vie no do švie ti-
mo ir svei ka tos pa slau gų pri ei na mu mo, tei sių į moks lą, 
dar bo ir po il sio są ly gų, na mų ap lin kos, mies tų ir mies-
te lių, ki taip sa kant, nuo ga li my bės gy ven ti  vi sa ver tį 
gy ve ni mą. Šis ne ly gus svei ka tą ža lo jan čių veiks nių iš-
si dės ty mas jo kia pras me nė ra „na tū ra lus“ reiš ki nys, jo 
ža lin gu mas ky la dėl pras tų so cia li nių stra te gi jų ir pro-
gra mų, ne są ži nin gų eko no mi nių su si ta ri mų ir blo gos 
po li ti kos de ri nio. Kar tu pa ė mus, struk tū ri niai veiks niai 
ir kas die nio gy ve ni mo są ly gos su da ro so cia li nius svei ka-
tos veiks nius, nuo ku rių dau giau sia pri klau so svei ka tos 
skir tu mai ša ly se ir tarp jų.

Glo ba li nė vi suo me nė pa jė gi įves ti tvar ką, bet tam rei kės 
sku bių ir il ga lai kių veiks mų pa sau li niu, na cio na li niu ir 
vie tos ly giu. Glo ba liai pa grin di nę įta ką svei ka tos san ty-
kių tei su mui da ro di de lis val džios pa si skirs ty mo ir eko-
no mi nių su si ta ri mų ša liš ku mas. Tai jo kiu bū du ne reiš-
kia, kad ne da ro ma ir ki to kia įta ka. Vy riau sy bės ir vie tos 
val džia ga li daug nu veik ti – Ko mi si jai di de lį įspū dį da ro 
ta jė ga, su ku ria kai ku rios pi lie ti nės vi suo me nės ir vie-
ti niai ju dė ji mai, tei kia grei tą pa gal bą sa vo žmo nėms ir 
ver čia vy riau sy bes da ry ti per mai nas. 

Be ab ejo, glo ba li nei sis te mai di džiu lį po vei kį tu ri kli-
ma to po ky čiai – tai, kaip jie vei kia žmo nių gy ve ni mo 
bū dą, at ski rų as me nų svei ka tą ir vi są pla ne tą. Mums 
rei kia šias dvi dar bo tvarkes – svei ka tos san ty kių tei su-
mo ir kli ma to po ky čių – su jung ti i vie ną. Pa grin di niai 
mū sų rū pes čiai sie kiant svei ka tos sis te mos tei su mo tu ri 
tap ti pa sau lio ben druo me nės rū pes čių da li mi ban dant 
ras ti su ba lan suo tą spren di mą dėl vi so pa sau lio gy ven to-
jų so cia li nių ir eko no mi nių vys ty mo si po rei kių, svei ka-
tos san ty kių tei su mo ir bū ti ny bės spręs ti kli ma to kai tos 
pro ble mą.

Nau jas po žiū ris į plėt rą

Ko mi si jos iš va do se nau jai pa žvel gia ma į plėt rą. Svei-
ka ta ir svei ka tos san ty kių tei su mas ga li ir ne bū ti vi sų 
so cia li nių stra te gi jų tiks las, ta čiau ne abe jo ti nai bus jų 
fund men ta lus re zul ta tas. Žinant svarbią po li ti kos įta-
ką eko no mi kos au gi mui, ma to me, kad eko no mi kos au-
gi mas, be abe jo, yra svar bus, ypač ne tur tin go se ša ly se, 
nes su tei kia ga li my bių in ves tuo ti iš tek lius į jų gy ven to jų 
gy ve ni mo ge ri ni mą. Ta čiau pats au gi mas sa vai me, be 
ati tin ka mų so cia li nių stra te gi jų rei kia mam tei sin gu mui 
užtik rin ti ir au gi mo pa ja moms pa skirs ty ti, at neša mažai 
nau dos svei ka tos tei su mui.

Tra di ciš kai taip nu si sto vė jo, kad vi suo me nė krei pia si į 
svei ka tos sek to rių, kai ky la rū pes čiai dėl svei ka tos ir li-
gų. Ži no ma, blo gas svei ka tos prie žiū ros pri ei na mu mas 
– prie žiū ros ne su tei ki mas tiems, kam jos rei kia la biau-
siai – yra vie nas iš so cia li nių veiks nių, le mian čių svei ka-
tos būk lę. 

Ta čiau dau giau siai li gų, pa si bai gian čių pa si bai sė ti nai 
di de liu skai čiu mi anks ty vų mir čių, iš es mės ky la dėl 
są ly gų, ku rio mis žmo nės gims ta, au ga, gy ve na, dir ba 
ir sens ta. Sa vo ruož tu pras tos ir ne tin ka mos gy ve ni mo 
są ly gos yra nie kam ti ku sių so cia li nių stra te gi jų ir pro-
gra mų, ne są ži nin gų eko no mi nių su si ta ri mų bei blo gos 
po li ti kos pa sek mė. Į veik lą, su si ju sią su  so cia li niais svei-
ka tos veiks niais, tu rė tų įsi trauk ti vi sa val džia, pi lie ti nė 
vi suo me nė ir vie tos ben druo me nės, ver slas, pa sau li niai 
fo ru mai ir tarp tau ti nės agen tū ros. Stra te gi jos ir pro gra-
mos tu ri ap im ti ne tik svei ka tos sek to rių, bet ir vi sus pa-
grin di nius vi suo me ni nius sek to rius. Ir vis tik svar biau-
sias vei kė jas ska ti nant glo ba li nius po ky čius yra svei ka-
tos mi nist ras ir jo vado vau ja ma ati tin ka ma mi nis te ri ja. 
Bū tent šis mi nist ras aukš čiau sia me vi suo me nės ly gy je 
ga li ap gin ti po žiū rį, kad svei ka tą le mia so cia li niai veiks-
niai, pa de monst ruo ti to efek ty vu mą ge ros prak ti kos pa-
vyz džiais ir pa dė ti ki toms mi nis te ri joms kur ti svei ka tos 
san ty kių tei su mą ska ti nan čias stra te gi jas. Pa sau lio svei-
ka tos or ga ni za ci ja (PSO), kaip glo ba li svei ka tos ins ti tu-
ci ja, tą pa tį tu ri da ry ti pa sau lio mas tu.

Pa nai kin ti svei ka tos skir tu mus 
jau šio je kar to je

Ko mi si ja ra gi na pa nai kin ti svei ka tos skir tu mus jau šio-
je kar to je. Tai ne prog no zė, o sie kis. Per pas ta ruo sius 
30 me tų svei ka tos būk lė tiek vi sa me pa sau ly je, tiek at-
ski ro se ša ly se žen kliai pa ge rė jo. Esa me op ti mis tai – yra 
pa kan ka mai ži nių, kaip pa keis ti žmo nių gy ve ni mo są-
ly gas ir pa siek ti aki vaiz dų svei ka tos san ty kių tei su mo 
pa ge rė ji mą. Esa me re a lis tai – veik ti rei kia pra dė ti da bar. 
Me džia ga, ku rios rei kia mil ži niš kai ne ly gy bei tarp ša lių 

ir ša ly se iš spręs ti, pa teik ta šios Ko mi si jos ata skai to je.
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Ge rin ti kas die nes gy ve ni mo są ly gas

Pa ge rin ti mer gai čių ir mo te rų ge ro vę bei ap lin ky bes, ku rio mis gims ta jų vai kai, ak cen tuo ti anks ty vą vai kų 

ug dy mą bei mer gai čių ir ber niu kų iš si la vi ni mą, pa ge rin ti gy ve ni mo ir dar bo są ly gas, su kur ti vi siems pa-

lan kią so cia li nės ap sau gos po li ti ką ir są ly gas vi sa ver čiam gy ve ni mui se nat vė je. Stra te gi jos šiems tiks lams 

pa siek ti ski ria mos pi lie ti nei vi suo me nei, vy riau sy bėms ir pa sau li nėms ins ti tu ci joms. 

Pa ge rin ti kas die nes gy ve ni mo są ly gas – ap lin ky bes, ku rio mis žmo nės gims ta, au ga, gy ve na, dir ba ir sens ta.

Nag ri nė ti ne tei sin gą val džios, pi ni gų ir iš tek lių pa skirs ty mą – struk tū ri nius kas die nio gy ve ni mo va rik lius – 

pa sau lio, vals ty bės ir vie tos ly giu.

Su vok ti pro ble mą, pa sver ti veiks mus, iš plės ti ži nių ba zę, su bur ti ir ap mo ky ti dar buo to jų gran dį, su kur ti dar-

bo jė gą so cia li nių svei ka tos veiks nių sri ty je, bei ge rin ti vi suo me nės su pra ti mą so cia li nių svei ka tos veiks nių 

klau si mais.

2. 

3. 

1.

Su stab dy ti ne tei sin gą val džios, pi ni gų ir iš tek lių pa skirs ty mą

Sie kiant įveik ti svei ka tos ne vie no du mus bei ne ly gia ver tes kas die nio gy ve ni mo są ly gas, bū ti na iš nag ri nė ti 

vi suo me nės struk tū ros ne ly gy bę, pa vyz džiui, tarp vy rų ir mo te rų. Tam rei ka lin gas tvir tas, at si da vęs, ga bus ir 

tin ka mai fi nan suo ja mas vi suo me ni nis sek to rius. Jam su kur ti rei kia ne vien tik stip res nės val džios, – rei kia 

stip res nio val dy mo: tei sė tu mo, vei ki mo erd vės, rei kia rem ti pi lie ti nę vi suo me nę, rei kia at sa kin go ir at skai to-

min go pri va taus sek to riaus, rei kia vi sų ly gių vi suo me me nės pi lie čių su si ta ri mo dėl vie šų jų in te re sų ir rei kia 

pri pa žin ti, jog ver ta in ves tuo ti į ko lek ty vius veiks mus. Glo ba li zuo ta me pa sau ly je val džios, įsi pa rei go ju sios 

ly gy bei ir tei sin gu mui, rei kia vie no dai vi siems – nuo ben druo me nių iki glo ba li nių ins ti tu ci jų.

Su vok ti pro ble mą bei įver tin ti veiks mų po vei kį

Gy vy biš kai svar bus veik los pa grin das yra pri pa žin ti pro ble mą ir už tik rin ti, kad svei ka tos ne ly gy bė bū tų 

iš ma tuo ta tiek ša ly se, tiek vi sa me pa sau ly je. Na cio na li nės vy riau sy bės ir tarp tau ti nės or ga ni za ci jos, pa lai-

ko mos PSO, tu rė tų įsteig ti na cio na li nes ir pa sau li nes svei ka tos san ty kių tei su mo prie žiū ros sis te mas, kad 

ga lė tų nuo lat ste bė ti svei ka tos san ty kių tei su mą ir so cia li nius svei ka tos veiks nius bei įver tin ti po li ti kos ir 

tų veiks mų po vei kį tei su mui svei ka tos san ty kiuo se. No rint su kur ti or ga ni za ci nę erd vę ir ga li my bes efek-

ty viai veik ti sie kiant svei ka tos san ty kių tei su mo, rei kia in ves tuo ti į po li ti kos kū rė jų ir svei ka tos spe cia lis tų 

mo ky mą bei į vi suo me nės švie ti mą so cia li nių svei ka tos veiks nių klau si mu. Taip pat rei kia la biau ak cen tuo ti 

so cia li nius veiks nius ti riant vi suo me nės svei ka tą.

Trys veik los prin ci pai

Šie trys prin ci pai yra iš reikš ti tri jo se aukš čiau iš dės ty to se vi sa a pi man-
čio se re ko men da ci jo se. Li ku si san trau ka ir ga lu ti nė Ko mi si jos ata skai ta 
yra su sis te min ta pa gal šiuos pa grin di nius prin ci pus.
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Ne vie no du mai vi suo me nės san tvar ko je reiš kia, kad lais vė gy ven ti 

vi sa ver tį gy ve ni mą ir džiaug tis ge ra svei ka ta vie no je vi suo me nė je ir 

tarp skir tin gų vi suo me nių yra pa skirs ty ta ne vie no dai. Ši ne ly gy bė 

ma to ma jau anks ty vo je vai kys tė je ir mo kyk lo je, dar bo są ly go se, fi zi-

nė je su kur to je ap lin ko je ir jos for mo se, taip pat na tū ra lios ap lin kos, 

ku rio je žmo nės gy ve na, ko ky bė je. Pri klau so mai nuo šių ap lin ky bių, 

skir tin gos žmo nių gru pės gy ve na skir tin go se ma te ria li nė se są ly go-

se, gau na ne vie no dą psi cho so cia li nę pa ra mą ir tu ri ne vie no das el ge-

sio pa si rin ki mo ga li my bes, nuo ku rių dau giau ar ma žiau pri klau so 

jų svei ka ta. Pa na šiai vi suo me nės su si skirs ty mas į sluoks nius le mia 

skir tin gą svei ka tos prie žiū ros pa slau gų pri ei na mu mą ir jo mis nau-

do ji mą si, o tai reiš kia ne vie no das ga li my bes stip rin ti svei ka tą ir ge-

ro vę, už kirs ti ke lią li goms, pa sveik ti ir iš gy ven ti.



8 Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką rei kia da ry ti

Anks ty va sis vai ko ug dy mas (AVU), įskai tant fi zi nę, so-

cia li nę/emo ci nę ir kal bi nę/pa žin ti nę sri tis, tu ri le mia-

mą įta ką vė les nio gy ve ni mo sėk mei ir svei ka tos įgū džių 

la vi ni mo, moks lo ir pro fe si nėms ga li my bėms. Dėl šių 

prie žas čių anks ty vo ji vai kys tė tie sio giai sie ja si su nu-

tu ki mo, ne vi sa ver tės mi ty bos, psi chi nės svei ka tos pro-

ble mų, šir dies li gų ir nu si kals ta mu mo ri zi ka vė les nia me 

am žiu je. Ma žiau siai 200 mi li jo nų vai kų vi sa me pa sau-

ly je ne pa sie kia vi sa ver čio sa vo vys ty mo si po ten cia lo. Tai 

tu ri mil ži niš kų pa sek mių jų svei ka tai ir vi suo me nei.

Pa grin das veik ti

In ves ta vi mas į anks ty vuo sius gy ve ni mo me tus su tei kia 

vie ną iš ge riau sių ga li my bių su ma žin ti svei ka tos ne ly-

gy bę per vie nos kar tos gy ve na mą jį lai ko tar pį. Anks-

ty vos vai kys tės (tai eta pas nuo pre na ta li nio vys ty mo si 

iki aš tuo ne rių me tų am žiaus) ir anks ty vo bei vė les nio 

la vi ni mo pa tir tis pa de da es mi nius pa grin dus vi sam gy-

ve ni mui. AVU moks las ro do, kad be si vys tan čios sme-

ge nys itin jaut riai re a guo ja į iš ori nius veiks nius anks ty-

vo jo je vai kys tė je, o jų po vei kis jau čia mas vi są gy ve ni mą. 

Bū ti na ge ra mi ty ba, ir ji pra si de da in ute ro (gim do je), 

kū di kių mo ti noms tin ka mai mai ti nan tis. Mo ti noms ir 

vai kams rei kia ne pa liau ja mos prie žiū ros prieš nėš tu mą, 

nėš tu mo lai ko tar piu, gims tant vai kui ir pir mai siais vai-

ko gy ve ni mo me tais. Vai kams rei kia sau gios, svei kos, 

re mian čios, ug dan čios, rū pes tin gos ir tin ka mos gy ve na-

mo sios ap lin kos. Iki mo kyk li nės mo ky mo pro gra mos ir 

mo kyk los, su da ry da mos pla tes nę ap lin ką, pri si de dan čią 

prie vai kų vys ty mo si, ga li bū ti gy vy biš kai svar bios for-

muo jant vai kų ge bė ji mus. Rei kia vi sa pu siš ko po žiū rio į 

anks ty vuo sius gy ve ni mo me tus, pa rem to jau su kur to-

mis vai kų iš gy ve ni mo pro gra mo mis ir iš ple čian čio la vi-

ni mą pir mai siais gy ve ni mo me tais, taip kad jis įtrauk tų 

so cia li nį/emo ci nį ir kal bi nį/pa žin ti nį ug dy mą.
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10 Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką rei kia da ry ti

Žmo nių gy ve na mo ji vie ta da ro įta ką jų svei ka tai ir ga-
li my bėms gy ven ti vi sa ver tį gy ve ni mą. 2007 me tai ta po 
pir mai siais me tais, ka da di džio ji da lis žmo ni jos gy ve na 
mies tuo se. Be veik 1 mi li jar das iš jų gy ve na lūš ny nuo se. 

Pa grin das veik ti

In fek ci nės li gos bei ne pa kan ka ma mi ty ba ir to liau var-
gins tam tik rus pa sau lio re gio nus ir gru pes. Ta čiau ur-
ba ni za ci ja kei čia gy ven to jų svei ka tos pro ble mų po bū dį, 
ypač tarp mies to skurs tan čių jų, nes plin ta ne už kre čia-
mo sios li gos, dau gė ja su ne lai min gais at si ti ki mais su-
si ju sių ir smur ti nių su ža lo ji mų bei mir čių, eko lo gi nių 
ne lai mių pa da ri nių.

Kas die nės są ly gos, ku rio mis žmo nės gy ve na, da ro di de-
lę įta ką svei ka tos san ty kių tei su mui. Kiek vie nas žmo gus 
tu ri tei sę į ko ky biš ką būs tą ir prie globs tį, šva rų van de nį 
ir sa ni ta ri nes są ly gas – tai yra pa grin di niai svei ko gy ve-
ni mo ga ran tai. Au gan ti pri klau so my bė nuo au to mo bi-
lio, že mės pa skir ties kei ti mas, kad bū tų leng viau nau-
do tis au to mo bi liu, pa di dė jęs ne pa to gu mas ke liau jant 
ne mo to ri zuo tais bū dais sa vo ruož tu tu ri įta kos vie to vės 
oro ko ky bei, šilt na mio du jų emi si jai ir fi zi niam ne ak-
ty vu mui. Mies to ap lin kos pla na vi mas ir pro jek ta vi mas 
dėl jų įta kos žmo nių el ge siui bei sau gu mui tu ri di džiu lę 

įta ką svei ka tos san ty kių tei su mui.

Skir tin go se vie to vė se ne pa pras tai ski ria si kai mų ir 

mies tų būs tų san ty kis: nuo ma žiau nei 10% mies to būs-

tų Bu run dy je ir Ugan do je, iki be veik 100% Bel gi jo je, 

Hon kon go spe cia lia ja me ad mi nist ra ci nia me re gio ne, 

Ku vei te ir Sin ga pū re. Ma to me, kad dėl stra te gi jų ir 

in ves ta vi mo mo de lių, ku riuo se va do vau ja ma si mies-

tų au gi mo pa ra dig ma, pa sau lio kai mų ben druo me nės, 

įskai tant te nykš tes tau tas, ken čia nuo vis ma žė jan čių in-

ves ti ci jų į in fra struk tū rą ir pa to gu mus, ly di mus ne pro-

por cin gai di de lio skur do ir var gin gų  gy ve ni mo są ly gų. 

Tai sa vo ruož tu iš da lies pri si de da prie iš vyks ta mo sios 

mig ra ci jos į ne pa žįs ta mus mies tų cen trus.

Da bar ti nis ur ba ni za ci jos mo de lis ke lia rim tų pro ble-

mų ap lin kai, ypač dėl kli ma to po ky čių. Šių pro ble mų 

po vei kis yra di des nis tarp ma žas pa ja mas už dir ban čių 

ša lių gy ven to jų ir tarp pa žei džia mų sub po pu lia ci jų. 

Šiuo me tu šilt na mio du jų emi si jų kie kį dau giau sia le-

mia var to to jiš kas gy ve ni mo bū das iš si vys čiu sio pa sau lio 

mies tuo se. Trans por to ir pa sta tų CO
2
 emi si jos su da ro 

21% vi sų emi si jų, tuo met kai že mės ūkio veik la – maž-

daug penk ta da lį. Ne žiū rint to, ja vų der lius dau giau sia 

pri klau so nuo vy rau jan čių kli ma to są ly gų. Kli ma to sis-

te mos eik vo ji mas ir grio vi mas bei už da vi nys ma žin ti 

svei ka tos ne ly gy bes yra glau džiai tar pu sa vy je su si ję.
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12 Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką rei kia da ry ti

su tar ti mis, įdar bi ni mu be su tar ties ir dar bu ne vi są dar-

bo die ną). Dar buo to jai, ku rie jau čia dar bo ne sau gu mą, 

pa ti ria smar kų nei gia mą po vei kį sa vo fi zi nei ir psi chi nei 

svei ka tai. 

Dar bo są ly gos taip pat vei kia žmo gaus svei ka tą ir svei-

ka tos san ty kių tei su mą. Ne pa lan kios dar bo są ly gos at-

ski riems žmo nėms ga li kel ti fi zi nį pa vo jų svei ka tai, daž-

niau siai ir ypač že mes nių pa rei gų gran dy je. Ge res nių 

dar bo są ly gų, ku rias tur tin gos vals ty bės sun kiai iš ko vo jo 

per dau ge lį me tų or ga ni zuo tais veiks mais bei nor mi niais 

ak tais, skaus min gai trūks ta vi du ti nes ir ma žas pa ja mas 

gau nan čio se ša ly se. Ma no ma, kad stre sas dar be 50% pa-

di di na pa vo jų su sirg ti šir dies krau ja gys lių li go mis, be to 

yra įro dy ta, kad di de li rei ka la vi mai dar be, ma ža kon tro-

lė bei sto ka pu siau svy ros tarp įdė to dar bo ir at ly gio už jį 

yra psi chi nės ir fi zi nės svei ka tos ri zi kos veiks niai.

Įdar bi ni mas ir dar bo są ly gos tu ri mil ži niš ką įta ką svei-

ka tos san ty kių tei su mui. Kai šie ro dik liai ge ri, jie ga li 

už tik rin ti fi nan si nį sau gu mą, so cia li nę pa dė tį, as me ni nį 

to bu lė ji mą, so cia li nius san ty kius ir sa vi gar bą bei ap sau-

go ti nuo fi zi nių ir psi cho so cia li nių pa vo jų. Įdar bi ni mo 

ir dar bo są ly gų ge ri ni mas tu ri vyk ti pa sau li niu, na cio na-

li niu ir vie ti niu ly giu.

Pa grin das veik ti

Dar bas yra sri tis, ku rio je pa ti ria ma daug svar bių po vei-

kių svei ka tai. Tai ir įdar bi ni mo są ly gos, ir pa ties dar bo 

po bū dis. Lanks ti dar bo jė ga yra ver ti na ma kaip nau din-

ga eko no mi niam kon ku ren cin gu mui, ta čiau jis pa sie-

kia mas svei ka tos kai na. Fak tai ro do, kad, pa ly gin ti su 

nuo la ti niais dar buo to jais, lai ki nų dar buo to jų mir tin gu-

mas yra daug di des nis. Pras ta psi chi nė svei ka ta yra sie-

ja ma su ne sta bi liu įdar bi ni mu (pvz., ne ter mi nuo to mis 
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14 Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką rei kia da ry ti

 

Vi siems žmo nėms per vi są gy ve ni mą rei kia so cia li nės 

ap sau gos  – vai kys tė je, dar bin gu gy ve ni mo lai ko tar piu 

ir se nat vė je. Žmo nėms taip pat rei kia ap sau gos įvy kus 

ypa tin giems su krė ti mams, pa vyz džiui, su sir gus, iš ti kus 

ne ga liai, pra ra dus pa ja mas ar dar bą.

Pa grin das veik ti

Žemas pra gy ve ni mo ly gis yra ga lin gas svei ka tos san ty-

kių tei su mą įta ko jan tis veiks nys. Jis pa krei pia vi so gy ve-

ni mo tra jek to ri ją, ir kar tu su ki tais veiks niais da ro  įta ką 

AVU. Skur das vai kys tė je ir skur do per da vi mas iš kar tos į 

kar tą yra pa grin di nės kliū tys gy ven to jų svei ka tai ge rin ti 

ir svei ka tos ne ly gy bei ma žin ti. Pa sau ly je ke tu ri žmo nės 

iš pen kių ne tu ri pa grin di nio so cia li nio drau di mo. 

Skur do ly gį įta ko ja gė ry bes per pas kirs tan čios sis te mos 

ir tai, kiek žmo nės ga li  už si dirb ti svei kam gy ve ni mui 

dar bo rin ko je. Ma to me, kad ša ly se, ku rio se so cia li nės 

ap sau gos sis te mos tei kia pa kan ka mą pa ra mą,  gy ven-

to jų svei ka ta ge res nė, taip pat ma žes nis se nų žmo nių ir 

so cia liai ma žiau ap rū pin tų gru pių mir tin gu mas. Ša ly se, 

ku rio se vei kia vi suo ti nės ap sau gos sis te mos, so cia li nės 

ap sau gos biu dže tai daž niau siai di des ni ir, ko ge ro, pa-

ti ki mes ni; skur das ir pa ja mų ne ly gy bė to se ša ly se daž-

niau siai ma žes ni, pa ly gin ti su ša li mis, ku rių sis te mos 

orien tuo tos į var gin guo sius. 

Di de lis žings nis svei ka tos san ty kių tei su mui už tik rin ti 

jau šio je kar to je bū tų iš plės ti so cia li nę ap sau gą tiek, kad 

ji ap im tų vi sus žmo nes at ski ro se vals ty bė se ir vi sa me pa-

sau ly je. Tai reikš tų į so cia li nę ap sau gą įtrauk ti as me nis, 

dir ban čius ne sau gia me dar be, įskai tant ne ofi cia lų dar bą 

ir na mų ūkio bei prie žiū ros dar bus. Tai ypač svar bu ne-

tur tin goms ša lims, ku rio se di džio ji da lis žmo nių dir ba 

ne ofi cia lia me sek to riu je, bei mo te rims, nes šei mi nės pa-

rei gos daž nai su truk do joms gau ti adek va čias iš mo kas 

pa gal įmo kų pa grin du vei kian čias so cia li nės ap sau gos 

sche mas. Nors svar bia kliū ti mi dau gu mo je ša lių iš lie ka 

ri bo ta ins ti tu ci jų in fra struk tū ra ir fi nan si nės ga li my bės, 

pa sau li nė pa tir tis ro do, kad so cia li nės ap sau gos sis te mas 

įma no ma pra dė ti kur ti net ir ma žas pa ja mas gau nan-

čio se ša ly se. 
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16 Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką rei kia da ry ti

Svei ka tos prie žiū ros pri ei na mu mas ir ga li my bė ja nau-

do tis bū ti ni ge rai svei ka tai ir svei ka tos san ty kių tei su-

mui. Svei ka tos prie žiū ros sis te ma pa ti sa vai me yra so-

cia li nis svei ka tą le mian tis veiks nys, ku ris vei kia ir yra 

vei kia mas ki tų so cia li nių veiks nių. Ly tis, iš si la vi ni mas, 

pa rei gos, pa ja mos, et niš ku mas ir gy ve na mo ji vie ta – vi sa 

tai yra glau džiai su si ję su tuo, kiek žmo nėms pri ei na ma 

svei ka tos prei žiū ra, ką jie pa ti ria iš svei ka tos prie žiū ros 

ir ko kią gau ną nau dą. Va do vai, dir ban tys svei ka tos prie-

žiū ro je, tu ri im tis tvark da rio vaid mens vi so se vi suo me-

nės gy ve ni mo sri ty se, kad už tik rin tų, jog stra te gi jos ir 

veiks mai ki tuo se sek to riuo se ge ri na svei ka tos san ty kių 

tei su mą. 

Pa grin das veik ti

Ne sant svei ka tos prie žiū ros, pra ran da ma daug ga li my bių 
iš es mės pa ge rin ti sa vo svei ka tą. Ten, kur yra tik da li nės 
svei ka tos prie žiū ros sis te mos ar ba to kios sis te mos, ku rios 
ne vie no dai pri ei na mos, vi suo ti nė svei ka ta, kaip so cia li nio 
tei sin gu mo iš raiš ka, ne eg zis tuo ja. Ši tuo tu ri rū pin tis vi-
sos ša lys. Ir ypač ša ly se, kur gau na ma ma žai pa ja mų,  pri-
ei na mos ir tin ka mai su pla nuo tos bei val do mos svei ka tos 
prie žiū ros sis te mos la bai pri si dė tų prie Tūks tant me čio 
vys ty mo si tiks lų TVT (MDG, angl.) įgy ven di ni mo. Ne-
sant to kios prie žiū ros, ga li my bės pa siek ti TVT stip riai 
su mažėja. Ir vis tik, dau ge ly je ša lių svei ka tos prie žiū ros 
sis te mos ne leis ti nai sil pnos, su di žiu liais skir tu mais tarp 
tur tin gų ir varg šų, kiek tai lie čia svei ka tos prie žiū ros tei-
ki mą, pri ei na mu mą ir nau do ji mą.

Ko mi si ja ver ti na svei ka tos prie žiū rą kaip vi sų gė ry bę, 
o ne rin kos pro duk tą. Prak tiš kai vi sos di de les pa ja mas 
gau nan čios ša lys or ga ni zuo ja sa vo svei ka tos prie žiū-
ros sis te mas pa gal vi suo ti nės ap rėp ties prin ci pą (su de-
ri nant svei ka tos fi nan sa vi mą ir tie ki mą). Šis prin ci pas 
rei ka lau ja, kad kiek vie nas ša lies pi lie tis pa gal po rei kius 

ir pa gei da vi mus gau tų tas pa čias (ge ros ko ky bės) pa-
slau gas ne žiū rint pa ja mų ly gio, so cia li nės pa dė ties ar 
gy ve na mo sios vie tos ir kad vi si žmo nės ga lė tų šio mis 
pa slau go mis nau do tis. Tai kant šį prin ci pą, vi si gy ven-
to jai tu ri vie no das pa ra mos ga li my bes. Nė ra įro dy mų, 
ku rias re mian tis tvir tin tu me, kad  ki tos ša lys, įskai tant 
ir ne tur tin giau sias, ne tu rė tų siek ti vi suo ti nės svei ka tos 
prie žiū ros ap rėp ties, su tei kus joms pa kan ka mą il ga lai kę 
pa ra mą. 

Ko mi si ja siū lo fi nan suo ti svei ka tos prie žiū rą per ben-
druo sius mo kes čius ir (ar ba) pri va lo mą jį vi suo ti nį 
drau di mą. Nu sta ty ta, kad ei lė je ša lių lė šos vi suo me nės 
svei ka tos prie žiū rai yra per skirs to mos. Fak tai įti ki na-
mai liu di ja vals ty bės fi nan suo ja mos svei ka tos prie žiū ros 
nau dai. Ypač svar bu su ma žin ti as me niš kai gry nai siais 
ap mo ka mas svei ka tos prie žiū ros iš lai das. Įve dus nau do-
to jo mo kes čius už svei ka tos prie žiū rą, ma žų ir vi du ti nių 
pa ja mų ša ly se su ma žė jo ben dras pa slau gų nau do ji mo 
mas tas ir su pras tė jo svei ka tos ro dik liai. Virš 100 mi li jo-
nų žmo nių nu skur do dėl ka tast ro fiš kų na mų ūkių iš lai-
dų svei ka tos prie žiū rai. Tai ne pri im ti na. 

Svei ka tos prie žiū ros sis te mos pa sie kia ge res nių re zul-
ta tų, kai jos grin džia mas pir mi ne svei ka tos prie žiū ra 
(PSP), t. y. tiek to kiu PSP mo de liu, ku ria me nu ma ty ti 
tai vie to vei tin ka mi įvai rūs so cia li niai veiks niai, nu sta-
tant pu siau svy rą tarp  in ves ti ci jų į gy do mą sias in ter ven-
ci jas, pre ven ci ją bei  svei ka tos ug dy mą, tiek ir su to kia 
PSP ly gio prie žiū ra, ku ri de ra mai per duo da ma aukš tes-
niems ly giams.

Vi so se šaly se, bet ypač skur džiau sio se ir pa ti rian čio se 
pro tų nu te kė ji mo nuos to lių, bū ti nas adek va tus vie ti nių 
tin ka mai mo ky tų svei ka tos dar buo to jų skai čius sie kiant 
vi suo ti nės ap rėp ties ir ge ri nant prie žiū ros ko ky bę. In-
ves ti ci jos į mo ky mą ir svei ka tos prie žiū ros dar buo to jų 
iš lai ky mas yra gy vy biš kai svar bus, kad  svei ka tos prie-
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žiū ros sis te mos to bu lė tų. Tam rei ka lin gas ir pa sau lio 
dė me sys svei ka tos per so na lo srau tams, ir vals ty bi nis bei 
vie ti nis dė me sys in ves ti ci joms bei įgū džių to bu li ni mui. 
Me di ci nos ir svei ka tos ap sau gos spe cia lis tų bal sas – nuo 
PSO iki vie tos kli ni kų – da ro di de lę įta ką vi suo me nės 

su pra ti mui apie svei ka tą ir spren di mams svei ka tos klau-
si mais. Jie liu di ja, jog bū ti na iš eti nių su me ti mų ir kad 
fi nan siš kai la biau ap si mo ka, jei svei ka tos prie žiū ros sis-
te mo je vei kia ma dar niai ir jei ša li na mos so cia li nės pras-
tos svei ka tos prie žas tys. 
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Ne vie no dų kas die nio gy ve ni mo są ly gų prie žas tys glū di so cia li nė se 

struk tū ro se ir pro ce suo se. Ne ly gy bė yra sis te mi nė, ją iš šau kia so-

cia li nės nor mos, stra te gi jos ir prak ti ka, to le ruo jan ti ar ba fak tiš kai 

ska ti nan ti ne tei sin gą val džios, tur to ir ki tų so cia li nių iš tek lių pa-

skirs ty mą bei pri ei na mu mą. 
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Ką rei kia da ry ti

 

Bet ku ri val džios ar ūki nė veik la ga li da ry ti įta ką svei-

ka tai ir svei ka tos san ty kių tei su mui – fi nan sai, švie ti mas, 

ap rū pi ni mas būs tu, dar bas, trans por tas ir svei ka ta – tai 

tik še šios iš jų. Dar nūs vi sos val džios veiks mai vi sais 

lyg me ni mis yra la bai svar būs sie kiant svei ka tos san ty-

kių tei su mo. 

Pa grin das veik ti

Skir tin gos val džios stra te gi jos, pri klau so mai nuo jų po-

bū džio, ga li ge rin ti ar ba blo gin ti svei ka tą ir svei ka tos 

sis te mos tei su mą. Pa vyz džiui, mies tų pla nai, kai su ku-

ria mi pa kri ki ra jo nai ir ne daug įper ka mų būs tų, ma žai 

pa to gu mų ir ne re gu lia rus bran gus vie ša sis trans por tas, 

ma žai pri si de da prie ge ros svei ka tos vi siems2. Ge ra vie-

šo ji po li ti ka ga li jau da bar ir at ei ty je pa ge rin ti svei ka tą.

Bū ti na dar ni po li ti ka. Tai reiš kia, kad skir tin gų vy riau-

sy bės mi nis te ri jų pla nai tu ri ne prieš ta rau ti, o pa pil dy ti 

vie nas ki tą svei ka tos ir svei ka tos san ty kių tei su mo at-

žvil giu. Pa vyz džiui, pre ky bos po li ti ka, ku ri ak ty viai ska-

ti na ne var žo mą daug rie ba lų ir cuk raus tu rin čių pro duk-

tų ga my bą, pre ky bą ir var to ji mą, tuo ri bo da ma vai sių ir 

dar žo vių au gi ni mą, prieš ta rau ja svei ka tos po li ti kai, ku ri 

re ko men duo ja var to ti mais te  ma žiau rie ba lų ir cuk raus 

bei di din ti vai sių ir dar žo vių var to ji mą. At ski rų žinybų 

(tarp žinybiniai) veiks mai dėl svei ka tos – ko or di nuo ta 

po li ti ka ir veik la tarp svei ka tos ir ne svei ka tos sek to rių – 

ga li tap ti pa grin di ne stra te gi ja šiam tiks lui pa siek ti. 

Iman tis veiks mų dėl svei ka tos san ty kių tei su mo, bū ti na 

ne ap si ri bo ti val džia ir įtrauk ti pi lie ti nę vi suo me nę bei 

sa va no riš ką ir pri va tų sek to rius. Di des nis vi suo me nės 

įsi trau ki mas ir so cia li nis da ly va vi mas po li ti niuo se pro-

ce suo se pa de da už tik rin ti są ži nin gą spren di mų pri ėmi-

mą svei ka tos san ty kių tei su mo klau si mais. Svei ka ta – tai 

skir tin gus sek to rius ir da ly vius vie ni jan ti sri tis. Tai ga-

li bū ti vie tos ben druo me nė, ku rian ti sau svei ka tos ge-

ri ni mo pla ną (Dar es Sa la am svei ko mies to pro gra ma 

Jung ti nė je Tan za ni jos Res pub li ko je), ar ba vi sa vi suo me-

nė, įskai tant vie tos val džią, ku rian ti erd ves, ska ti nan čias 

vaikš čio ti ir va ži nė ti dvi ra čiais (Svei kas pro jek tas, Vic-

to ria, Aust ra li ja). 

Pa da ry ti, kad svei ka ta ir tei su mas tap tų ben drą ja ver-

ty be yra po li ti nis iš šū kis, bet to kia stra te gi ja glo ba liai 

rei ka lin ga. 

2 "HEALTH FOR ALL", PSO TERMINAS.
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Ką rei kia da ry ti

Vie ša sis fi nan sa vi mas vi sų so cia li nių svei ka tos veiks nių 

sri ty je bū ti nas ge ro vei ir ly gy bei svei ka tos san ty kiuo se.

Pa grin das veik ti

Kiek vie nai ša liai, ne pai sant jos eko no mi nio iš si vys ty mo 

ly gio, di des nis vie ša sis fi nan sa vi mas dar bui so cia li nių 

svei ka tos veiks nių sri ty je, pra de dant vai kų ug dy mu ir 

la vi ni mu, gy ve ni mo ir dar bo są ly go mis, ir bai giant svei-

ka tos prie žiū ra, yra ge ro vės bei svei ka tos san ty kių tei su-

mo pa grin das. Fak tai ro do, kad tur tin gų ša lių so cia li nį 

ir eko no mi nį vys ty mą si ypa tin gai rė mė vals ty bės fi nan-

suo ja ma in fra struk tū ra ir vie šo sios pa slau gos, ku rios pa-

laips niui ta po vi suo ti nė mis. Vie šo jo fi nan sa vi mo svar ba, 

ma tant kaip žen kliai rin kos ne su ge ba vi siems vie no dai 

teik ti gy vy biš kų pre kių ir pa slau gų, reiš kia, kad rei ka-

lin gas stip rus vie šo jo sek to riaus ly de ria vi mas ir pa kan-

ka mos vals ty bės iš lai dos. Tai sa vo ruož tu reiš kia pro-

gre sy vų jį ap mo kes ti ni mą, nes fak tai ro do, kad vi du ti nio 

ly gio per pas kirs ty mas kur kas veiks min ges nis ma ži nant 

skur dą nei vien tik eko no mi nis au gi mas. Be to, skur-

des nių ša lių at ve ju tai reiš kia daug di des nę tarp tau ti nę 

fi nan si nę pa ra mą. 

Ma žas pa ja mas gau nan čios ša lys daž nai tu ri ga na sil pnas 

tie sio gi nių mo kes čių ins ti tu ci jas ir me cha niz mus, o di-

džio ji jų dar bo jė gos da lis dir ba ne ofi cia lia me sek to riu-

je. Šių vals ty bių pa ja mas dau ge liu at ve jų su da ro to kie 

ne tie sio gi niai mo kes čiai, kaip pre ky bos ta ri fai. Eko no-

mi nės su tar tys tarp tur tin gų ir skur džių ša lių dėl ta ri fų 

ma ži ni mo ga li anks čiau, ne gu bus su kur ti al ter na ty vaus 

fi nan sa vi mo srau tai, su ma žin ti vi daus lė šas ne di de les 

pa ja mas gau nančio se ša ly se. Su stip rin tas pro gre si nių 

mo kes čių po ten cia las yra svar bus vie šo jo fi nan sa vi mo 

šal ti nis ir yra bū ti na są ly ga ta rian tis dėl to les nių ta ri fų 

ma ži ni mų. Tuo pat me tu, tos lė šos, ku rios iš lei džia mos 

sie kiant ri bo ti ne etiš ką už sie nio fi nan sų cen trų veik lą, 

kai per juos pa vyks ta iš veng ti mo kė ti ki tos ša lies mo-

kes čius, su teik tų re sur sų plė to tei, ku ri bent jau pri lyg tų 

tai, ku rios bū tų pa siek ta įve dus nau jus mo kes čius. Ka-

dan gi dėl glo ba li za ci jos di dė ja ša lių tar pu sa vio pri klau-

so my bė, ar gu men tai dėl glo ba laus po žiū rio į mo kes čius 

tam pa vis sva res ni. 

Pa ra ma svar bu. Nors fak tai ir ro do, kad pa ra ma ga li pa-

ska tin ti ir ska ti na eko no mi kos au gi mą bei ga li tie sio giai 

pri si dė ti prie ge res nės svei ka tos, vis tik Ko mi si jos nuo-

mo ne pir miau sia pa ra ma ver tin ga tuo, kad per ją su ku-

ria mas me cha niz mas pro tin gam  lė šų pa skirs ty mui vi-

siems ben drai sie kiant so cia li nės plėt ros. Ta čiau jau pats 

pa ra mos dy dis skan da lin gai ma žas. Jis ma žas tiek ab so-

liu či ą ja sa vo iš raiš ka (ben drą ja ir spe cia li ą ja, kaip pa ra-

ma svei ka tai); tiek re lia ty vi ą ja, ly gi nant su ge ro ve ša ly se 

do no rė se; ly gi nant su įsi pa rei go ji mais, pa gal ku riuos pa-

ra ma tu rė tų siek ti maž daug 0,7% ben dro jo vi daus pro-

duk to (BVP), su kur to do no rų 1969 me tais; ir ly gi nant 

su su mo mis, rei ka lin go mis il ga lai kiam po vei kiui TVT 

pa siek ti. Rei kia žy miai pa di din ti pa ra mos ap im tis. Ne-

pri klau so mai nuo to, ar ša lys teiks di des nę pa ra mą, Ko-

mi si ja kvie čia nu ra šy ti dau giau vals ty bių sko lų. 

Tu ri bū ti pa ge rin ta ir pa ra mos ko ky bė. Lai kan tis Pa ry-

žiaus su si ta ri mo, rei kia su telk ti dė me sį į ge res nį ša lių, 

tei kian čių pa ra mą, veiks mų ko or di na vi mą ir dau giau 

tai ky tis prie ga vė jo plėt ros pla nų. Ša lys do no rės tu rė-
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tų pa gal vo ti apie di džio sios da lies pa ra mos nu krei pi mą 

per vie ną dau gia ša lį me cha niz mą, o pa ra mą gau nan čio-

se ša ly se su da rant skur do ma ži ni mo pla nus tau ti niu ir 

vie tos ly giu, pra vers tų lai ky tis so cia li nių svei ka tos veiks-

nių struk tū ros, kad bū tų su kur tas aiš kus įvai rių sek to rių 

fi nan sa vi mas. To kia struk tū ra ga lė tų pa ge rin ti pa ra mą 

gau nan čių ša lių at skai to my bę, pa ro dy da ma, kaip pa ra-

ma pa skirs to ma ir ko kį po vei kį ji da ro. Ypa tin gai tos 

vy riau sy bės, ku rios gau na pa ra mą, tu rė tų stip rin ti sa vo 

ge bė ji mus ir at sa ko my bę są ži nin gai paskirstyti tu ri mus 

vie šuo sius fi nan sus tarp re gio nų ir gy ven to jų gru pių.
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Ką rei kia da ry ti

bą. 

Rin kos ge ri na svei ka tą per nau jas tech no lo gi jas, pre-

kes ir pa slau gas bei kel da mos gy ve ni mo ly gį. Ta čiau 

rin ka taip pat ga li su kur ti nei gia mas są ly gas svei ka tai 

dėl ne ly gy bės eko no mi ko je, iš tek lių eik vo ji mo, ap lin kos 

tar šos, ne svei kų dar bo są ly gų ir pa vo jin gų bei ne svei kų 

pre kių pla ti ni mo.

Pa grin das veik ti

Svei ka ta nė ra pre kė. Tai žmo gaus tei sė ir vie šo jo sek to-

riaus prie vo lė. Svei ka tai skir ti iš tek liai tu ri bū ti vi siems 

vie no dai pri ei na mi. Čia ma to me tris su si ju sias pro ble-

mas. Vi sų pir ma, pa tir tis ro do, kad gy vy biš kai svar bių 

so cia li nių gė ry bių, pa vyz džiui, moks lo ir svei ka tos prie-

žiū ros pa ver ti mas pel no šal ti niu su ku ria svei ka tos ne ly-

gy bę. Vie ša sis sek to rius tu ri val dy ti ap rū pi ni mą šio mis 

gy vy biš kai svar bio mis gė ry bė mis, to ne ga li ma pa lik ti 

rin kai. An tra, vie ša sis sek to rius na cio na li niu ir tarp tau-

ti niu ly giu tu ri va do vau ti ir efek ty viai reg la men tuo ti 

svei ka tą ža lo jan čius ga mi nius, veik lą ir są ly gas, ve dan-

čius prie ne ly gy bės svei ka tos san ty kiuo se. Tre čia, tai su-

su ma vus, reiš kia, kad ša lies bei tarp tau ti niu mas tu  tu ri 

bū ti įkur ta ins ti tu ci ja, pa sto viai ver ti nan ti vi sų po li ti nių 

spren di mų ir rin kos re gu lia vi mo po vei kį svei ka tos san-

ty kių tei su mui. 

Ko mi si ja į tam tik ras pre kes ir pa slau gas, pa vyz džiui, 

į šva raus van dens ir svei ka tos prie žiū ros pri ei na mu mą, 

žvel gia kaip į pa grin di nius žmo nių bei vi suo me nės po-

rei kius. To kios pre kės ir pa slau gos tu ri bū ti pri ei na mos 

vi suo ti nai, ne pri klau so mai nuo ga li my bių už jas su si mo-

kė ti. To dėl to kiais at ve jais ne rin ka, o vie ša sis sek to rius  

ga ran tuo ja pa kan ka mą ap rū pi ni mą ir pri ei na mu mą. 

Vie ša sis sek to rius tu ri ypač tvir tai va do vau ti tiek už tik-

ri nant gy vy biš kai svar bių svei ka tai ir ge ro vei pre kių bei 

pa slau gų tei ki mą, pa vyz džiui, van dens, svei ka tos prie-

žiū ros ir pa do rių dar bo są ly gų, tiek ir kon tro liuo jant 

svei ka tai ža lin gų pre kių pla ti ni mą (pa vyz džiui, ta ba ko ir 

al ko ho lio). Dar bo są ly gos ir dar bi nė ap lin ka dau ge ly je 

ša lių, tur tin gų ir ne tur tin gų, daž nai bū na ne są ži nin gos, 

iš nau do jan čios, ne svei kos ir pa vo jin gos. Ge ras dar bas ir 

dar bi nė ap lin ka gy vy biš kai svar būs gy ven to jų svei ka tai 

ir svei kai eko no mi kai,  to dėl rei kia, kad vie ša sis sek to-

rius va do vau tų už tik ri nant laips niš ką pa sau li nių dar-

bo stan dar tų įgy ven di ni mą ir tuo pa čiu rem tų ma žų jų 

įmo nių kū ri mą. Ka dan gi rin koms in teg ruo jan tis spar tė-

ja svei ka tai ža lin gų pre kių pla ti ni mas ir pri ei na mu mas, 

vis la biau bū ti ni tam pa glo ba lūs val dy mo me cha niz mai, 

to kie kaip, pa vyz džiui, Ta ba ko kon tro lės pa grin dų kon-

ven ci ja. Per dirb tas mais tas ir al ko ho lis, tai pir mie ji kan-

di da tai, ku riems rei ka lin gos stip res nės glo ba li nės, re gio-

ni nės ir tau ti nės tei si nės kon tro lės prie mo nės. 

Dėl glo ba li za ci jos pas ta rai siais de šimt me čiais rin kos 

in teg ra ci ja iš au go. Tai pa si reiš kia nau jo mis ga my bos 

pro gra mo mis, įskai tant di de les per mai nas dar bo jė gos, 

įdar bi ni mo ir dar bo są ly gų sri ty je, iš si plė tu sio mis tarp-

tau ti nių ir pa sau li nių eko no mi nių su si ta ri mų erd vė mis 

ir spar tė jan čiu pre kių ir pa slau gų ko mer cia li za vi mu. Kai 

ku rios per mai nos ne abe jo ti nai yra nau din gos svei ka tai, 

ta čiau ki tos tie siog pra gaiš tin gos. Ko mi si ja ra gi na da ly-

vau jan čias ša lis at sar giai ver tin ti nau jus pa sau li nius, re-

gio ni nius ir dvi ša lius eko no mi nius – pre ky bos ir in ves-

ti ci jų – po li ti kos įsi pa rei go ji mus. Prieš pri si i mant to kius 

įsi pa rei go ji mus bū ti na per pras ti eg zis tuo jan čių su si ta ri-

mų po vei kį svei ka tai, so cia li niams svei ka tos veiks niams 

ir svei ka tos san ty kių tei su mui. 

Be to, ste bint po vei kio svei ka tai ver ti ni mus per ša si iš va-

da, kad prieš pa si ra šant  tarp tau ti nius su si ta ri mus rei kia 

leis ti pa si ra šan čio sioms ša lims keis ti sa vo įsi pa rei go ji-

mus, jei da ro ma nei gia ma įta ka svei ka tai ar ba svei ka-

tos san ty kių tei su mui, iš pat pra džių nu ma tant skaid rius 

kri te ri jus, dėl ku rių ga li kil ti to kių pa kei ti mų. 
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Vie šo jo sek to riaus va do va vi mas ne pa kei čia ki tų da ly vių 

– pi lie ti nės vi suo me nės ir pri va taus sek to riaus – at sa-

ko my bės ir kom pe ten ci jos. Pri va taus sek to riaus at sto vai 

yra įta kin gi ir pa jė gūs daug ką glo ba liai pa da ry ti svei-

ka tos san ty kių tei su mui. Iki šiol, de ja, to kios ini cia ty-

vos kaip so cia li nė įmo nių at sa ko my bė ne įro dė, kad jos 

re a liai da ro ko kį po vei kį.  So cia li nė įmo nių at sa ko my-

bė ga li bū ti ver tin gas spren di mo bū das, tik tam rei kia 

įro dy mų. Įmo nių at sa ko my bė ga lė tų bū ti tuo tvir tu pa-

grin du, ant ku rio bū tų sta to mi at sa kin gi ir ben dra dar-

bia vi mu pa grįs ti san ty kiai tarp pri va taus sek to riaus ir 

vie šų jų in te re sų.
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Ką rei kia da ry ti

Su ma žin ti skir tu mus svei ka to je jau šio je kar to je bus 

įma no ma, jei mer gai čių ir mo te rų – maž daug pu sės 

žmo ni jos – gy ve ni mas pa ge rės ir bus at kreip tas dė me-

sys į ly čių ne ly gy be. Mo te rų įga li ni mas yra svar biau sias 

da ly kas sie kiant są ži nin gų svei ka tos san ty kių. 

Pa grin das veik ti

Ly čių ne ly gy bė per smel kė vi sas vi suo me nes. Mi li jo nų 

mer gai čių ir mo te rų svei ka tai ken kia ša liš ku mas dėl ly-

ties val džios, iš tek lių, tei sių, nor mų ir ver ty bių, or ga ni-

za ci jų struk tū ros ir pro gra mų vyk dy mo sri ty se. Mo te-

rų pa dė tis vi suo me nė je taip pat yra su si ju si ir su vai kų 

(ber niu kų ir mer gai čių) svei ka ta bei iš gy ve ni mu. Ly čių 

ne ly gia tei siš ku mas įta ko ja svei ka tą ir per dis kri mi nuo-

jan čius mi ty bos mo de lius, smur tu prieš mo te ris, ne-

lei di mu da ly vau ti pri imant spren di mus bei ne tei sin gu 

pa da li ni mu tarp dar bo, po il sio ir ge res nio gy ve ni mo ga-

li my bių. 

Ly čių ne ly gy bė at si ran da vi suo me nė je, ją ga li ma įta ko ti. 

Nors pra ei tą am žių mo te rų pa dė tis dau ge ly je ša lių žy-

miai pa ge rė jo, pa žan ga bu vo ne to ly gi, ir dar iš lie ka daug 

pro ble mų. Net už ly gia ver tį dar bą mo te rims at ly gi na ma 

ma žiau nei vy rams, pra stes nės yra mer gai čių ir mo te-

rų ga li my bės mo ky tis ir įsi dar bin ti. Mo ti nų mir tin gu-

mo ir ser ga mu mo ly gis dau ge ly je ša lių iš lie ka aukš tas, 

o rep ro duk ci nės svei ka tos pa slau gos vis dar la bai ne to-

ly giai pa skirs ty tos vals ty bė se ir tarp jų. Ly čių ne ly gy bės 

ap raiš kos, pa vel dė tos iš pra ėju sių kar tų, ska ti na veik ti 

ak ty viau. Bū ti na veik ti jau da bar, sie kiant ge res nės ly-

čių ly gy bės ir mo te rų įga li ni ni mo, jei no ri ma su ma žin ti 

svei ka tos skir tu mus jau šio je kar to je. 
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Pri klau sy ti vi suo me nei, ku rio je pats gy ve ni, yra gy vy-

biš kai svar bu ma te ria li niam, psi cho so cia li niam ir po li ti-

niam įga li ni mui, ku ris yra so cia li nės ge ro vės ir ly gia tei-

siš ku mo svei ka tos san ty kiuo se pa grin das.

Pa grin das veik ti

Vi suo ti nė yra tei sė į są ly gas, ku rių rei kia no rint pa siek ti 

aukš čiau sią svei ka tos ly gį. Pa vo jus, kad ši tei sė ga li bū ti 

pa žeis ta, ky la dėl įsi šak ni ju sios struk tū ri nės ne tei sy bės. 

So cia li nė ne tei sy bė pa si reiš kia įvai rio se tar pu sa vy je su-

si ker tan čio se so cia li nė se ka te go ri jo se, to kio se kaip kla sė, 

iš si la vi ni mas, ly tis, am žius, et niš ku mas, ne ga lia ir ge og-

ra fi ja. Ji žen kli na ne pa pras tą skir tu mą, bet hie rar chi ją, 

ir at spin di gi lias ne ly gy bes skir tin gų žmo nių ir ben-

druo me nių ge ro vės, ga lios ir pres ti žo sri ty se. Jau ir taip 

be tei siai žmo nės ir to liau ne ten ka pri vi le gi jų sa vo svei-

ka tos at žvil giu – juk lais vė da ly vau ti eko no mi niuo se, so-

cia li niuo se, po li ti niuo se ir kul tū ri niuo se san ty kiuo se tu-

ri es mi nę ver tę. Įtrauk tis, at sto va vi mas ir val dy mas – vi si 

šie da ly kai yra svar būs so cia li niam vys ty mui si, svei ka tai 

ir ge ro vei. Tuo met kai žmo gaus ga li my bės da ly vau ti yra 

ri bo ja mos, su ku ria mas fo nas ne tei sy bei įsi ke ro ti, pa vyz-

džiui, iš si la vi ni mo, dar bo sri ty je, pri ei na mu mo į bio me-

di ci nos ir tech ni kos pa žan gą. 

Bet ko kios rim tos pa stan gos su ma žin ti svei ka tos ne-

ly gy bę rei ka lau ja pa keis ti val džios pa skirs ty mą vi suo-

me nė je ir glo ba liuo se re gio nuo se, įga li nant as me nis 

ir gru pes tvir tai ir efek ty viai at sto vau ti sa vo po rei kius 

bei in te re sus, ir tai da rant, iš kel ti į vie šu mą ir pa keis ti 

ne są ži nin gą pi ra mi di nį so cia li nių iš tek lių pa skirs ty mą 

(svei ka tos są ly gas), į ku riuos vi si kaip pi lie čiai tu ri tei sę 

pre ten duo ti.

Val džios san ty kių po ky čiai ga li vyk ti įvai riais ly giais, 

pra de dant nuo mik ro lyg mens tarp as me nų, na mų ūkių 

ar ba ben druo me nių, ir bai giant mak ros fe ra, ap iman čia 

struk tū ri nius san ty kius tarp eko no mi nių, so cia li nių ir 

po li ti nių ins ti tu ci jų. Ly giai kaip sie kiant re a li zuo ti vi-

sas tei ses ir už tik rin ti są ži nin gą bū ti nų ma te ria li nių bei 

so cia li nių gė ry bių pa skirs ty mą tarp gy ven to jų, bū ti na 

įga lin ti so cia li nes gru pes siųs ti at sto vus po li ti nių dar-

vot var kių kū ri mui ir spren di mų pri ėmi mui, taip pat ir 

bū ti na įga li nant veik ti pa gal prin ci pą iš apa čios aukš-

tyn, pra de dant nuo pa pras tų žmo nių. Pa si prie ši ni mas 

ne tei sy bei, su ku ria su si du ria la biau siai ne pri vi le gi juo ti 

vi suo me nės žmo nės, ir šių žmo nių su si vie ni ji mas iš ke lia 

vie ti nius ly de rius. Tai ga li bū ti įkve pian tis pro ce sas. Jis 

lei džia žmo nėms ge riau pa jus ti, kad jie kon tro liuo ja sa-

vo gy ve ni mą ir sa vo at ei tį. 

Ben druo me nės ar pi lie ti nės vi suo me nės veik la svei ka tos 

ne ly gy bės sri y je ne reiš kia, kad val džia at pa lai duo ja ma 

nuo jos pa rei gos ga ran tuo ti vi sa pu siš kų tei sių pa ke tą ir 

už tik rin ti są ži nin gą bū ti nų ma te ria li nių bei so cia li nių 

gė ry bių pa skirs ty mą tarp gy ven to jų gru pių. Tiek iš vir-

šaus že myn, tiek iš apa čios aukš tyn, abu po žiū riai vie no-

dai gy vy biš kai svar būs.

Ką rei kia da ry ti

ką. 

kiuo se.
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Ką rei kia da ry ti

Tai, kad nė ra pu siau svy ros tarp at ski rų tau tų ger bū vio ir 

jų tu ri mos val žios at spin di di džiu liai  svei ka tos  ir gy ve-

ni mo ga li my bių skir tu mai tarp žmo nių vi sa me pa sau ly-

je. Ne abe jo ti ni glo ba li za ci jos pri va lu mai vis dar pa skirs-

ty ti vi siškai ne tei sin gai.

Pa grin das veik ti

Po ka rio lai ko tar piu au gi mas vy ko mil ži niš kais tem pais. 

Bet glo ba liai au gant ge ro vei ir dau gė jant ži no ji mui, 

svei ka tos san ty kiai glo ba liai ne ta po tei sin ges ni. Užuot 

su vie ni jęs ir su tei kęs ga li my bę var gin ges nėms ša lims 

pa si vy ti Eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga-

ni za ci jos (OECD, angl.,) ša lis, šis glo ba li za ci jos lai ko-

tar pis (po 1980 m.) pa sau lio ša lis pa da li jo į lai mė to jas 

ir pra lai mė to jas, iš ryš kė jo ypač ne ri mą ke lian tis gy ve ni-

mo truk mės są stin gis ir su trum pė ji mas Af ri ko je že miau 

Sa cha ros ir kai ku rio se bu vu sios Ta ry bų Są jun gos ša ly-

se. Ta pa žan ga, ku ri 1960–1980 me tais bu vo pa siek ta 

glo ba li nė je eko no mi ko je ir ku riant tei sin gą svei ka tos 

prie žiū rą, bu vo žy miai pri slo pin ta vė les niu lai ko tar piu 

(1980–2005 m.), kai dėl glo ba li nės eko no mi nės po li-

ti kos stip rų smū gį pa ty rė so cia li nio sek to riaus biu dže-

tas ir so cia li nė plėt ra. Taip pat per ant rą ją glo ba li za ci jos 

fa zę (po 1980 m.) pa sau ly je žy miai pa dau gė jo fi nan sų 

kri zių, jos  pra dė jo kar to tis re gu lia riai, iš pli to kon flik tai, 

pri vers ti nė bei sa va no riš ka mig ra ci ja.

Pri pa žįs tant, kad dėl glo ba li za ci jos at si ran da ben dri in-

te re sai ir at ei ties per spek ty vos tar pu sa vy je vie na nuo 

ki tos tam pa pri klau so mos, tarp tau ti nė ben druo me nė 

pri va lo iš nau jo pri si im ti įsi pa rei go ji mus tai dau gia ša-

lei sis te mai, ku rio je vi sos ša lys, tur tin gos ir skurs tan čios, 

da ly vau tų ly gio mis bal so tei sė mis. Tik to kios glo ba li nio 

val dy mo sis te mos dė ka, ka da są ži nin gi svei ka tos san ty-

kiai yra plėt ros dar bo tvarkės cen tre ir tik ra ly gy bė įta-

ko ja spren di mų pri ėmi mą, įma no ma at kreip ti rei kia mą 

dė me sį į  tei sin gą svei ka tos prie žiū rą.
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Pa sau lis grei tai kei čia si, ir ne ži nia, ko kį po vei kį svei ka tai ap skri-

tai ir svei ka tos ne ly gy bei tu rės so cia li niai, eko no mi niai ir po li ti niai 

po ky čiai ša ly se ir ypa tin gai vi sa me že mės ru tu ly je. Spren di mai dėl 

so cia li nių svei ka tos veiks nių bus daug efek ty ves ni, jei bus įdieg tos 

ba zi nės duo me nų sis te mos, ta me tar pe gy vy biš kai svar bu, kad bū-

tų įdieg tas so cia li nių svei ka tos veiks nių re gist ra vi mas bei nuo la ti nė 

ste bė se na, bū tų su kur ti me cha niz mai, už tik ri nan tys, kad duo me-

nys bus su pras ti ir pri tai ky ti kur ti efek ty ves nėms stra te gi joms, sis-

te moms ir pro gra moms. Gy vy biš kai svar bu la vin ti ir mo ky ti so cia-

li nių svei ka tos veiks nių sri ty je.
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Ką rei kia da ry ti

Duo me nų ne bu vi mas daž nai reiš kia pro ble mos ne pri-
pa ži ni mą. Ge ri įro dy mai apie svei ka tos ly gius ir jos pa-
si skirs ty mą bei apie so cia li nius svei ka tos veiks nius yra iš 
es mės bū ti ni su pras ti pro ble mos mas tą, veiks mus po vei-
kiui įver tin ti ir pa žan gai ste bė ti. 

Pa grin das veik ti

Pa tir tis ro do, kad ša lys, ku rios ne tu ri pa grin di nių duo-
me nų apie mir tin gu mą ir ser ga mu mą pa gal so cia li nius 
eko no mi nius ro dik lius, pa ti ria sun ku mų įgy ven din da-
mos svei ka tos san ty kių tei su mo pro gra mą. Ša lys, pa ti-
rian čios di džiau sių svei ka tos pro ble mų, įskai tant ša lis, 
ku rios da ly vau ja kon flik tuo se, tu ri ma žiau siai ge rų duo-
me nų. Dau ge lis ša lių ne tu ri net gi ba zi nių sis te mų vi-
siems gi mi mams ir mir tims re gist ruo ti. Sil pnos gi mi mų 
re gist ra vi mo sis te mos tu ri di de lių pa sek mių vai kų svei-
ka tai ir jų vys ty mo si re zul ta tams.

Rei kia to liau stip rin ti įro dy mų ba zę apie svei ka tos ne-
ly gy bę, so cia li nius svei ka tos veiks nius ir apie tai, kas 

pa de da juos ge rin ti. De ja, di džio ji ty ri mams skir to  fi-

nan sa vi mo da lis su kon cen truo ta į bio me di ci ną. Taip 

pat daug ty ri mų iš lie ka ša liš ki ly čių at žvil giu. Tra di ci nės 

duo me nų rin ki mo hie rar chi jos (pa gal ku rias at si tik ti niai 

kon tro liuo ja mi ty ri mai ir la bo ra to ri niai eks pe ri men tai 

iš ke lia mi į pir mą vie tą) pa pras tai ne tin ka ty ri mams apie 

so cia li nius svei ka tos veiks nius. Apie įro dy mus rei kia 

spręs ti pa gal jų ti ki mą už duo čiai, t. y. ar jie įti ki na mai 

at sa ko į už duo tą klau si mą. 

Įro dy mai yra tik vie na da lis to, kas įta ko ja po li ti nius 

spren di mus – po li ti nė va lia ir ins ti tu ci jų kom pe ten ci ja 

taip pat yra svar būs. Po li ti kai tu ri su pras ti, kas da ro įta-

ką gy ven to jų svei ka tai ir kas su ke lia po ky čius. No rint, 

kad  di dė tų so cia li nių svei ka tos veiks nių įta ka, rei kia 

ge rin ti spe cia lis tų kom pe ten ci ją, įtrauk ti mo ky mą apie 

so cia li nius veiks nius į svei ka tos ir me di ci nos per so na lo 

mo ky mo pro gra mas.
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Iš dės tė me, ko kių svar biau sių veiks mų kvie-

čia ma im tis re ko men da ci jo se. To liau api bū-

din si me, nuo ko pri klau so efek ty vi veik la. 

Svei ka tos san ty kių tei su mo pa grin das yra vy-

riau sy bės veik la vie ša ja me sek to riu je. Ta čiau 

tai ne tik vy riau sy bės už da vi nys. Tik ra veik la 

ge ri nant svei ka tos san ty kių tei su mą įma no-

ma tik per pi lie ti nės vi suo me nės da ly va vi mą 

de mo kra tiniuose pro ce suo se ir  po li ti ko je, 

ku ri bū tų vyk do ma tiek re gio ni niu, tiek ir 

glo ba li niu ly giu, bū tų pa grįs ta ty ri mais, pa-

grin džian čiais  svei ka tos san ty kių tei su mą, 

bei pri va taus sek to riaus ben dra dar bia vi mu.

Dau gia ša lės agen tū ros

Svar biau sia Ko mi si jos re ko men da ci ja – tai bū ti ny bė 

už tik rin ti įvai rių sek to rių dar ną, pri imant spren di mus 

ir gerinant veiklą siekiant so cia li nių svei ka tos veiks nių 

efektyvumo ir svei ka tos san ty kių tei su mo. Dau gia ša lės 

spe cia lio sios ir fi nan sa vi mo agen tū ros ga li daug nu veik-

ti stip rin da mos sa vo ben drą po vei kį so cia li niams svei-

ka tos veiks niams ir svei ka tos san ty kių tei su mui, įskai-

tant ir:

 Pri im ti svei-

ka tos san ty kių tei su mą kaip pa grin di nį ben drą tiks lą ir 

nau do ti ben drą pa sau li nę ro dik lių struk tū rą vys ty mo si 

pa žan gai ste bė ti; ben dra dar biau ti iš įvai rių agen tū rų su-

da ry to se te mi nė se dar bo gru pė se dar nių so cia li nių svei-

ka tos veiks nių klau si mais.

Už tik rin ti, kad 

pa ra mos au gi mas ir sko lų nurašymas įtakotų dar nius 

svei ka tos po li ti kos spren di mus ir so cia li nius veiks nius 

paramą gaunančiose vyriausybėse, taikant svei ka tos 

san ty kių tei su mo ir so cia li nių svei ka tos veiks nių re zul-

ta tų ro dik lius kaip pa grin di nes pa ra mos ga vė jų at skai-

to my bės są ly gas. 

Rem ti ly gia ver tį ša lių na rių ir ki tų tar pi nin kų da ly va vi-

mą pa sau li nė se po li ti kos kū ri mo ins ti tu ci jo se. 

PSO

PSO yra įga lio ta pa sau lio svei ka tos ly de rė. At ėjo lai kas 

su stip rin ti PSO va do vau jan tį jį vaid me nį su da rant veiks-

mų pla ną dėl so cia li nių svei ka tos veiks nių ir dėl pa sau-

lio svei ka tos san ty kių tei su mo. Tai ap ima iš ti są spek trą 

veiks mų, įskai tant ir:

 

Im tis pri žiū rė to jos vaid mens pa lai kant so cia li nių svei-

ka tos veiks nių kom pe ten ci jos kū ri mą ir po li ti kos dar ną 

tarp part ne rių agen tū rų dau gia ša lė je sis te mo je; pa sau lio 

mas tu ir tarp ša lių na rių stip rin ti tech ni nius ge bė ji mus 

at sto vau ti vi suo me nės svei ka tai vi so se pa grin di nė se 

dau gia ša lė se ins ti tu ci jo se; pa lai ky ti ša lis na res, ku rian-

čias me cha niz mus dar niai po li ti kai ir so cia li niams svei-

ka tos veiks niams plė to ti.

Rem ti požiūrį į svei ka-

tos san ty kių teisumą kaip į tikslą ir įvertinti pažangą 

tarp ša lių ir jų vi du je; rem ti na cio na li nių svei ka tos san-

ty kių tei su mo ste bė ji mo sis te mų stei gi mą ša ly se na rė se 

ir kur ti rei ka lin gus tech ni nius iš tek lius ša ly se; pa rem ti 

ša lis na res, ku rios plė to ja ir nau do ja svei ka tos san ty kių 

tei su mo po vei kio įver ti ni mo prie mo nes ir ki tas su svei-

ka tos san ty kių tei su mu su si ju sias prie mo nes kaip na-

cio na li nį tei sin gu mo kri te ri jų; re gu lia riai or ga ni zuo ti 

pa sau li nius su si ti ki mus, ku rie bū tų pa sau li nės si tu a ci jos 

pe ri odi nės ap žval gos da lis. 

Kur ti vi di nę so cia-

li nių svei ka tos veiks nių kom pe ten ci ją vi so je PSO, pra-

de dant jos va do vy be re gio ni niuo se biu ruo se ir bai giant 

ša lių pro gra mo mis.

 

Na cio na li nė ir vie tos val džia

So cia li nių svei ka tos veiks nių ir svei ka tos san ty kių tei-

su mo ge ri ni mo pa grin das – įgalintas vie ša sis sek to rius, 

kur bendradarbiavimas pa grįs tas tei sin gu mo, pi lie čių 

da ly va vi mo ir įvai rių sek to rių prin ci pais. Tam rei kia 

stip rin ti pa grin di nes val džios ir vals ty bės ins ti tu ci jų 

funk ci jas tiek na cio na li niu, tiek sub na cio na li niu ly giu, 

ypač po li ti kos dar nu mo, pi lie čių da ly va vi mu pa rem to 

val dy mo, pla na vi mo, reg la men tų plė to tės ir vyk dy mo 

bei stan dar tų nu sta ty mo at žvil giu. Tai pri klau so ir nuo 

PSO re mia mos svei ka tos mi nis te ri jos tvir to ly de ria vi-

mo ir va do va vi mo. Vy riau sy bės veiks mai ap ima: 
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Pri si im ti 

at sa ko my bę už veiks mus dėl svei ka tos ir svei ka tos san ty-

kių tei su mo aukš čiau siu val džios lyg me niu ir už tik rin ti, 

kad ku riant stra te gi jas vi so se mi nis te ri jo se ir de par ta-

men tuo se bū tų nuo sek liai į tai at si žvel gia ma. Svei ka tos 

mi nist rai ga li pa dė ti ska tin ti pa sau li nius po ky čius – jie 

at liks le mia mą vaid me nį pa dė da mi įtrauk ti į šį rei ka lą 

vals ty bės va do vus ir ki tas mi nis te ri jas.

Įsi pa rei go ti pa-

laips niui kur ti vi suo ti nes svei ka tos prie žiū ros pa slau-

gas; įsteig ti cen tri nį ly čių ly gy bės pa da li nį, ku ris ska-

tin tų ly čių ly gy bę pri imant vi sus vy riau sy bės spren di-

mus; ge rin ti kai mo pra gy ve ni mo šal ti nius, in ves ti ci jas 

į in fra struk tū rą ir pa slau gas; pa ge rin ti są ly gas lūš ny nų 

kvar ta luo se ir stip rin ti vie ti nį pi lie čių nuo mo ne pa grįs tą 

mies tų pla na vi mą; in ves tuo ti į įdar bi ni mą ir dar bo jė gos 

po li ti ką bei pro gra mas; in ves tuo ti į AVU; siek ti vi suo ti-

nio bū ti niau sių svei ka tos pa slau gų tei ki mo ir so cia li nių 

pro gra mų veikimo, ne pri klau so mai nuo žmo gaus ga li-

my bių su si mo kė ti, siekti vi suo ti nės so cia li nės ap sau gos; 

su kur ti na cio na li nę tei si nę svei ka tai ken kian čių pre kių 
kon tro lės struk tū rą. 

Ra cio na li zuo ti įei nan čius tarp tau ti nius fi-
nan si nius srau tus (pa ra ma, sko lų nurašymas) per po-
vei kio so cia li niams svei ka tos veiks niams struk tū ras, 
rei ka lau jant skaid rios at skai to my bės; stip rin ti pa ja mas 
ren kant pa to bu lin tus pro gre sy vius vi daus mo kes čius ir 
ben dra dar biau ti su ki to mis ša li mis na rė mis plė to jant 
re gio ni nius ir (ar ba) pa sau li nius pa siū ly mus nau jų tarp-
tau ti nio vals ty bi nio fi nan sa vi mo šal ti nių klau si mu.

Siek ti vi suo-
ti nės gi mi mų re gist ra ci jos; nu sta ty ti tarp vy riau sy bi nės 
veik los ro dik lius svei ka tos san ty kių tei su mui, įstei giant 
na cio na li nę svei ka tos san ty kių tei su mo ste bė ji mo sis te-
mą; su kur ti ga li my bes nau do ti svei ka tos san ty kių tei-
su mo po vei kio įver ti ni mą kaip stan dar ti nį pro to ko lą 
pri imant vi sus pa grin di nius po li ti nius spren di mus; už-
tik rin ti spe cia lis tų ir po li ti kos kū rė jų švie ti mą so cia li nių 
svei ka tos veiks nių klau si mais ir ge rin ti vi suo me nės su-

pra ti mą apie so cia li nius svei ka tos veiks nius.
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Pi lie ti nė vi suo me nė

Bū ti įtrauk tam į vi suo me nę, ku rio je gy ve ni, yra 
bū ti na visais materialiniais, psichosocialiniais ir 
politiniais aspektais, nes tai yra so cia li nės ge ro vės 

Kaip ben-
druo me nės na riai, pa pras tų žmo nių at sto vai, pa slau gų 
ir pro gra mų tie kė jai bei re zul ta tų ste bė to jai, pi lie ti nė 
vi suo me nė nuo pa sau li nio iki vie ti nio lyg mens su da ro 
gy vy biš kai svar bų til tą tarp stra te gi jų ir pla nų ir re a lių 
po ky čių bei vi sų mū sų gy ve ni mų pa ge rė ji mo. Pa dė da-
ma or ga ni zuo ti ir ska tin ti skir tin gus bal sus įvai rio se 
ben druo me nė se, pi lie ti nė vi suo me nė ga li tap ti ga lin ga 
ko vo to ja už svei ka tos san ty kių tei su mą. Dau ge lis čia iš-
var din tų veiks mų bus, bent jau iš da lies, pi lie ti nės vi-
suo me nės spau di mo ir pa ska ti ni mo re zul ta tas; dau ge lis 
svar bių eta pų (įgy ven din tų ar ba ne) sie kiant svei ka tos 
san ty kių tei su mo jau šio je kar to je pa si žy mės tuo, kad 
bus ati džiai ste bi mi pi lie ti nės vi suo me nės vei kė jų. Pi-
lie ti nė vi suo me nė ga li at lik ti svar bų vaid me nį so cia li nių 
svei ka tos veiks nių ge ri ni mo klau si mu:

ver tin da ma. Da ly vau da ma na cio na li nių įvai rių sek to-
rių or ga ni za ci jų ir vie ti nės svei ka tos po li ti kos kū ri mo, 
pla na vi mo, pro gra mų vyk dy mo ir ver ti ni mo so cia li-
niuo se eta puo se, įver tin da ma vie ti nio ly gio po rei kius, 
pa slau gų tei ki mą ir pa lai ky mą, ste bė da ma pa slau gų ko-
ky bę, tei sin gu mą ir po vei kį.

Ste bė da ma ir pra neš da ma bei 
agi tuo da ma dėl tam tik rų so cia li nių svei ka tos veiks nių, 
pa vyz džiui, lūš ny nų są ly gų ge ri ni mo ir pa slau gų tei ki-
mo, ofi cia laus ir ne ofi cia laus įdar bi ni mo są ly gų, vai kų 
dar bo, vie ti nių gy ven to jų tei sių, ly čių ly gy bės, svei ka tos 
ir mo ky mo pa slau gų, įmo nių veik los, pre ky bos su tar čių 
ir ap lin kos ap sau gos. 

Pri va tus sek to rius

Pri va tus sek to rius da ro di de lę įta ką svei ka tai ir ge ro vei. 
Nors ko mi si ja ir pa tvir ti no gy vy biš kai svar bų valstybinio 
sek to riaus vaidmenį sie kiant svei ka tos san ty kių tei su-
mo, bet tai dar ne reiš kia, kad su men ki na ma pri va taus 
sek to riaus veiks mų svar ba. Tačiau rei kia pri pa žin ti ir  
neigiamą šio sektoriaus poveikį  ir siek ti at sa ko my bės 
už veiklą bei ją reglamentuoti. Nežiūrint ne pa gei dau-
ja mų po vei kių svei ka tai ir svei ka tos san ty kių tei su mui 
kon tro lės, pri va tus sek to rius ga li daug ką pa siū ly ti svei-
ka tai ir ge ro vei pa ge rin ti. To kie veiks mai ap ima: 

Pri pa žin ti ir at sa kin gai re-
a guo ti į tarp tau ti nius įdar bi ni mo prak ti kos su si ta ri mus, 

stan dar tus ir ko dek sus; už tik rin ti, kad įdar bi ni mas ir 
dar bo są ly gos bū tų są ži nin gos tiek vy rams, tiek mo te-
rims; su ma žin ti ir iš nai kin ti vai kų dar bą bei už tik rin ti, 
kad bū tų lai ko ma si dar bo svei ka tos ir sau gos stan dar-
tų; rem ti ug do mo jo ir pro fe si nio mo ky mo ga li my bes 
kaip da lį įdar bi ni mo są ly gų, ypač pa brė žiant ga li my bes 
mo te rims; už tik rin ti, kad pri va taus sek to riaus veik la ir 
pa slau gos (gy vy bę gelbs tin čių vais tų ga my ba ir pa ten ta-
vi mas, svei ka tos drau di mo sche mų tei ki mas) pri si dė tų 
prie svei ka tos san ty kių tei su mo, o ne jam kenk tų. 

 Įsi pa rei go ti vyk dy ti užleistų li-
gų ir skur do li gų ty ri mus ir vys ty mą, da lin tis tos sri ties 
(pvz., far ma ci jos pa ten tų) ži nio mis, ku rios ga li iš sau go ti 
gy vy bę. 

 

Mokslo tiriamosios įstaigos 

Ži nios apie svei ka tos si tu a ci ją pa sau lio, re gio no, vals ty-
bės ir vie tos ly giu, ką ga li ma pa da ry ti to kiai si tu a ci jai 
pa ge rin ti, kas yra veiks min ga no rint pa keis ti svei ka tos 
ne ly gy bę da rant įta ką so cia li niams svei ka tos veiks-
niams, yra svar biau sios Ko mi si jai ir tai yra vi sų jos re-
ko men da ci jų pa ma tas. Ty ri mai yra rei ka lin gi, bet ne 
moks li niams tiks lams, o nau jai nuo mo nei su kur ti ir 
pa skleis ti prak ti niais ir pri ei na mais bū dais vi siems mi-
nė tiems part ne riams. Ty ri mai ir ži nios apie so cia li nius 
svei ka tos veiks nius ir bū dus veik ti svei ka tos san ty kių 
tei su mo la bui pri klau sys nuo pa sto vaus moks li nin kų bei 
spe cia lis tų at si da vi mo. Ta čiau jie pri klau sys ir nuo nau jų 
metodikų – įvai rių įro dy mų pri pa ži ni mo ir nau do ji mo, 
ly čių dis kri mi na ci jos ty ri mo pro ce se pri pa ži ni mo ir glo-
ba liai pa pli tu sių ži nių tin klų bei ben druo me nių pri dė ti-
nės ver tės pri pa ži ni mo. Šios sri ties da ly vių veiks mai:

veiks nius. Už tik rin ti, kad ty ri mų fi nan sa vi mas bū tų 
skir tas so cia li nių svei ka tos veiks nių dar bams; pa rem-
ti glo ba lų svei ka tos ste bė ji mo ir dau gia ša lį, na cio na li nį 
bei vie ti nį skir tin gų sek to rių dar bą plė to jant ir ti riant 
so cia li nių svei ka tos veiks nių ro dik lius ir įver ti nant in-
ter ven ci jos po vei kį; su kur ti ir iš plės ti vir tu a lius tin klus 
ir in for ma ci jos rin ki mo, ap do ro ji mo ir lei dy bos cen trus, 
or ga ni zuo tus re mian tis at vi ros pri ei gos prin ci pais ir val-
do mus taip, kad bū tų leng ves nė pri ei ga iš vi sų di de les, 
vi du ti nes ir že mas pa ja mas tu rin čių vie to vių; pri si dė ti 
prie pro tų nu te kė ji mo kryp ties pa kei ti mo iš že mas ir vi-
du ti nes pa ja mas tu rin čių ša lių; spręs ti bei pa ša lin ti ly čių 
dis kri mi na ci ją iš ty ri mus atliekančių ko man dų, jų pa siū-

ly mų, pro jek tų, prak ti kos ir ata skai tų.



 
Šis klau si mas – ar ti kė ti na pa nai kin ti svei ka tos skir tu mus jau šio je kar to je – tu ri du 

aiš kius at sa ky mus. Jei mes ir to liau gy ven si me taip, kaip da bar, – nė ra jo kios ga li-

my bės. Ta čiau jei yra nuo šir dus troš ki mas keis tis, jei yra vi zi ja, kaip su kur ti ge res nį 

ir tei sin ges nį pa sau lį, ku ria me žmo gaus gy ve ni mo šan sų ir jo svei ka tos dau giau ne-

žlug dy tų jo gi mi mo vie ta, jo odos spal va ar tai, kad jo tė vai sto ko jo ga li my bių, tuo-

met at sa ky mas yra – ga li me daug pa siek ti ke liau da mi ta lin kme. 

Kaip tvir ti no me ata skai to je, veik ti ga li ma. Ta čiau veik la tu ri bū ti su de rin ta ir su-

mo de liuo ta pa gal pa grin di nius veiks nius, vi so se aukš čiau ap tar to se veik los sri ty se 

su šak ni mis rau nant struk tū ri nę ne ly gy bę ir to kiu bū du grei čiau už tik ri nant ge ro vę. 

Kad tai bū tų pa siek ta, po ky čiai tu ri pra si dė ti gy ve ni mo pra džio je ir truk ti vi są gy ve-

ni mą. Kvies da mi pa nai kin ti ato trū kį jau šio je kar to je ne ma no me, kad sveikata nustos 

priklausyti nuo socialinės padėties ar ba di džiu liai skir tu mai tarp ša lių bus pa nai kin ti 

per 30 me tų. Ta čiau fak tai, ku rie pa teik ti ga lu ti nė je ata skai to je, tiek dėl grei čio, per 

ku rį svei ka ta ga li pa ge rė ti, tiek dėl prie mo nių, rei ka lin gų po ky čiams pa siek ti, drą si na 

mus ti kė ti, kad vis dėl to žy miai su ma žin ti skir tu mus yra iš tie sų įma no ma.

Tai il ga lai kė dar bo tvarkė, rei ka lau jan ti jau da bar pra dė ti in ves ti ci jas, žy miai kei-

čiant so cia li nę po li ti ką, eko no mi nius su si ta ri mus ir po li ti nę veik lą. Šie veiksmai tu-

rė tų bū ti nukreipti į iki šiol skriau džia mų žmo nių, ben druo me nių ir ša lių, įga li ni mą. 

Turime ži nių ir prie mo nių kaip to siekti – jos randamos šio je ata skai to je. Da bar, 

no rint įgy ven din ti šias itin sun kias, bet įma no mas per mai nas, rei ka lin ga po li ti nė va-

lia. Jei ati dė lio si me šį dar bą, se kan čius de šimt me čius į tai bus žiūrima kaip į vi siš ką 

ne su ge bė ji mą pri si im ti at sa ko my bės, gu lan čios ant mū sų pe čių.



PSO EUROPOS REGIONO BIURAS

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), specializuota Jungtinių Tautų agentūra, įkurta 1948 metais. Jos tikslas - 

tarptautinė ir visuomenės sveikata.  PSO Europos regiono biuras yra vienas iš šešių regioninių biurų pasaulyje, 
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Belgija

Bosnija ir Hercogovina
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Norvegija

Portugalija

Moldovos Respublika 

Rumunija

Rusijos Federacija

San Marinas

Serbija

Slovakija

Slovėnija

Ispanija

Švedija

Šveicarija

Tadžikistanas

Buvusi Jugoslavijos 

Makedonijos respublika

Turkija

Turkmėnistanas
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Jungtinė Karalystė

Uzbekistanas

ŠALYS NARĖS:

kurių  kiekvienas vykdo savo programą,  pritaikytą aptarnaujamų šalių sveikatos sąlygoms.  



At sa ko my bės ap ri bo ji mas

Šia me lei di ny je skel bia ma api ben drin ta So cia li nių svei ka tos veiks nių ko mi si jos nuo mo nė. Ji ne bū ti nai iš reiš kia Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci jos spren di mus ar ba ofi cia lią po li ti ką. Šia me lei di ny je 
var to ja mi pa va di ni mai ir me džia ga ne at spin di  Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci jos nuo mo nės apie ša lies, te ri to ri jos, mies to ar vie to vės tei si nį sta tu są, jų val džią, nu sta ty tas sie nas bei ri bas. Punk-
ty ri nės li ni jos že mė la piuo se ro do apy tiks les sie nų li ni jas, dėl ku rių dar ga li ne bū ti iki ga lo su si tar ta. 
Kon kre čių ben dro vių ar tam tik rų ga min to jų pa mi nė ji mas ne reiš kia, kad Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci ja juos re mia ar re ko men duo ja la biau nei ki tas pa na šaus po bū džio ben dro ves ar ga min to jus, 
ku rie čia nė ra pa mi nė ti. Pa ten tuo tų ga mi nių va di ni mai pa pras tai iš ski ria mi pir mo sio mis di džio sio mis rai dė mis, ne bent per klai dą taip ne pa da ry ta. 
Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci ja ėmė si vi sų de ra mų at sar gu mo prie mo nių, kad bū tų pa tik rin ta šia me lei di ny je pa tei kia ma in for ma ci ja. Ne pai sant to, čia pub li kuo ja ma me džia ga pa tei kia ma be 
jo kių ra šy ti nių ar sa ky ti nių ga ran ti jų. At sa ko my bė už šios me džia gos in ter pre ta ci ją ir nau do ji mą ten ka jos skai ty to jui. Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci ja ne at sa ko už ža lą, pa da ry tą dėl šios medžia-
gos nau do ji mo. 




