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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.

P. Chris Brown

Dr. doc. Robertas Petkevičius

Programų vadovė

PSO biuro vadovas Lietuvoje

PSO Europos Investicijų
į sveikatą ir plėtrą biuras,
Venecija, Italija
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Socialinis teisingumas yra gyvybės ir mirties klausimas.
Jis lemia žmonių gyvenimo būdą, tikimybę susirgti ir
mirti anksčiau laiko. Su nuostaba matome, kaip vienose
pasaulio šalyse gyvenimo trukmė ilgėja ir sveikata toliau gerėja, su nerimu stebime, kaip kitur yra priešingai. Šiandien gimusi mergaitė gali tikėtis gyventi virš 80
metų, jei ji gimė vienoje šalyje, bet mažiau nei 45 metus,
jei gimė kitoje. Pačiose šalyse yra milžiniškų sveikatos
skirtumų, kurie glaudžiai susiję su žmonių socialine padėtimi. Tokio masto skirtumų šalyse ir tarp šalių tiesiog
neturėtų būti.
Šią neteisybę ir sveikatos nelygybę sukuria aplinkybės,
kuriomis žmonės auga, gyvena, dirba ir sensta, bei sistemos, sukurtos kovoti su ligomis. Savo ruožtu tas sąlygas,
kuriomis žmonės gyvena ir miršta, formuoja politinės,
socialinės ir ekonominės jėgos.
Socialinė ir ekonominė politika visuomenei daro lemiamą įtaką, nuo jos priklauso, ar vaikas galės augti
ir vystytis išnaudodamas visas savo galimybes bei gyventi visavertį gyvenimą, ar jo gyvenimas bus sužlugdytas. Sveikatos problemos, kurias turi spręsti turtingos
ir skurstančios šalys, vis labiau vienodėja. Apie visuomenės, turtingos arba neturtingos, išsivystymą galima

spręsti iš jos gyventojų sveikatos, iš to, kokią vietą sveikata užima socialiniame kontekste, kaip gerai žmonės
apsaugoti nuo nepalankios padėties, kurioje jie atsidurtų sutrikus sveikatai.
Pasaulio sveikatos organizacija, vadovaudamasi socialinio teisingumo dvasia, 2005 m. įkūrė Socialinių sveikatos veiksnių komisiją, kad ši siūlytų priemones sveikatos
santykių teisumui užtikrinti bei pasauliniam judėjimui
šiuo klausimu skatinti.
Komisijai atlikus savo darbą, kelios šalys ir agentūros
tapo jos partnerėmis; jų tikslas – parengti visaapimančias strategijas ir programas, kurios darytų įtaką socialiniams sveikatos veiksniams ir padidintų sveikatos sistemos teisumą. Šios šalys ir partneriai yra priešakinėse
pasaulinio judėjimo pozicijose.
Komisija ragina PSO ir šalių vyriausybes pradėti veiklą
gerinant socialinius sveikatos veiksnius ir siekiant sveikatos santykių teisumo. Svarbu, kad vyriausybės, pilietinė visuomenė, PSO ir kitos tarptautinės organizacijos
kartu veiktų, siekdamos pagerinti pasaulio piliečių gyvenimą. Pasiekti sveikatos apsaugos teisumą per vienos
kartos gyvenamąjį laikotarpį įmanoma, ir dabar tam
tinkamas laikas.

Priklausomai nuo to, kur gimsta mūsų vaikai, jų gyvenimo galimybės labai skiriasi.
Japonijoje arba Švedijoje jie gali tikėtis išgyventi daugiau nei 80 metų, Brazilijoje – 72 metus, Indijoje – 63 metus, o vienoje iš kelių Afrikos valstybių – mažiau nei
50 metų. O ir pačiose šalyse gyvenimo sąlygų skirtumai kartais būna milžiniški. Ir
šitaip yra visame pasaulyje. Pačiose skurdžiausiose valstybėse daugiausia sergama ir
anksti mirštama. Tačiau ne tik vargingiausiose šalyse prasta žmonių sveikatos būklė. Valstybėse, kurių gyventojai gauna įvairių lygių pajamas, žmonių sveikata ir ligos
priklauso nuo jų socialinės pakopos: kuo blogesnė socialinė ir ekonominė padėtis,
tuo blogesnė sveikata.
Taip neturi būti, ir neteisinga, kad taip yra. Ten, kur sisteminių sveikatos skirtumų galima išvengti imantis protingų veiksmų, jų buvimas niekuo nepateisinamas.
Tai mes vadiname sveikatos nelygybe. Išspręsti šią neteisybę – panaikinti didelius ir
pataisomus sveikatos priežiūros skirtumus tarp šalių ir šalių viduje – yra socialinio
teisingumo klausimas. Socialinių sveikatos veiksnių komisijos (toliau – Komisijos)
nuomone mažinti sveikatos nelygybę yra etiška ir būtina. Socialinė neteisybė žmones žudo sparčiai ir dideliais mastais.
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So cia li niai svei katos veiks niai ir Nau jas po žiū ris į plėt rą
svei katos san ty kių tei su mas
Komisijos išvadose naujai pažvelgiama
Komisija buvo sukurta išsiaiškinti, ką galima padaryti
sveikatos santykių teisumui pagerinti ir skatinti pasaulinį judėjimą, siekiant teisumo sveikatos sistemoje. Čia
bendrai darbuojasi politikos kūrėjai, tyrinėtojai ir pilietinė visuomenė, vadovaujant Komisijos nariams, turintiems išskirtinę politinę, akademinę ir propagavimo
patirtį. Itin svarbu, kad dėmesys kreipiamas į skirtingas
pasaulio šalis, tiek pajamų, tiek ir išsivystymo atžvilgiu,
tiek Pietuose, tiek Šiaurėje. Sveikatos santykių teisumas
yra visų šalių problema, kuriai didelę įtaka daro globalinė ekonominė ir politinė sistema.
Komisija į socialinius sveikatos veiksnius žiūri holistiškai. Prastą neturtingųjų sveikatą, socialiai apspręstą
sveikatos lygį ir žymius sveikatos skirtumus tarp šalių
lemia netolygus valdžios, pajamų, prekių ir paslaugų
pasiskirstymas, tiek pasaulyje, tiek atskiroje šalyje; tas
netolygumas atsispindi žmonių gyvenimo sąlygose ir
aplinkybėse, kuriose jie atsiduria dėl nevienodo švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo, teisių į mokslą,
darbo ir poilsio sąlygų, namų aplinkos, miestų ir miestelių, kitaip sakant, nuo galimybės gyventi visavertį
gyvenimą. Šis nelygus sveikatą žalojančių veiksnių išsidėstymas jokia prasme nėra „natūralus“ reiškinys, jo
žalingumas kyla dėl prastų socialinių strategijų ir programų, nesąžiningų ekonominių susitarimų ir blogos
politikos derinio. Kartu paėmus, struktūriniai veiksniai
ir kasdienio gyvenimo sąlygos sudaro socialinius sveikatos veiksnius, nuo kurių daugiausia priklauso sveikatos
skirtumai šalyse ir tarp jų.
Globalinė visuomenė pajėgi įvesti tvarką, bet tam reikės
skubių ir ilgalaikių veiksmų pasauliniu, nacionaliniu ir
vietos lygiu. Globaliai pagrindinę įtaką sveikatos santykių teisumui daro didelis valdžios pasiskirstymo ir ekonominių susitarimų šališkumas. Tai jokiu būdu nereiškia, kad nedaroma ir kitokia įtaka. Vyriausybės ir vietos
valdžia gali daug nuveikti – Komisijai didelį įspūdį daro
ta jėga, su kuria kai kurios pilietinės visuomenės ir vietiniai judėjimai, teikia greitą pagalbą savo žmonėms ir
verčia vyriausybes daryti permainas.
Be abejo, globalinei sistemai didžiulį poveikį turi klimato pokyčiai – tai, kaip jie veikia žmonių gyvenimo
būdą, atskirų asmenų sveikatą ir visą planetą. Mums
reikia šias dvi darbotvarkes – sveikatos santykių teisumo ir klimato pokyčių – sujungti i vieną. Pagrindiniai
mūsų rūpesčiai siekiant sveikatos sistemos teisumo turi
tapti pasaulio bendruomenės rūpesčių dalimi bandant
rasti subalansuotą sprendimą dėl viso pasaulio gyventojų socialinių ir ekonominių vystymosi poreikių, sveikatos santykių teisumo ir būtinybės spręsti klimato kaitos
problemą.

į plėtrą. Sveikata ir sveikatos santykių teisumas gali ir nebūti visų
socialinių strategijų tikslas, tačiau neabejotinai bus jų
fundmentalus rezultatas. Žinant svarbią politikos įtaką ekonomikos augimui, matome, kad ekonomikos augimas, be abejo, yra svarbus, ypač neturtingose šalyse,
nes suteikia galimybių investuoti išteklius į jų gyventojų
gyvenimo gerinimą. Tačiau pats augimas savaime, be
atitinkamų socialinių strategijų reikiamam teisingumui
užtikrinti ir augimo pajamoms paskirstyti, atneša mažai
naudos sveikatos teisumui.

Tradiciškai taip nusistovėjo, kad visuomenė kreipiasi į
sveikatos sektorių, kai kyla rūpesčiai dėl sveikatos ir ligų. Žinoma, blogas sveikatos priežiūros prieinamumas
– priežiūros nesuteikimas tiems, kam jos reikia labiausiai – yra vienas iš socialinių veiksnių, lemiančių sveikatos būklę.
Tačiau daugiausiai ligų, pasibaigiančių pasibaisėtinai
dideliu skaičiumi ankstyvų mirčių, iš esmės kyla dėl
sąlygų, kuriomis žmonės gimsta, auga, gyvena, dirba
ir sensta. Savo ruožtu prastos ir netinkamos gyvenimo
sąlygos yra niekam tikusių socialinių strategijų ir programų, nesąžiningų ekonominių susitarimų bei blogos
politikos pasekmė. Į veiklą, susijusią su socialiniais sveikatos veiksniais, turėtų įsitraukti visa valdžia, pilietinė
visuomenė ir vietos bendruomenės, verslas, pasauliniai
forumai ir tarptautinės agentūros. Strategijos ir programos turi apimti ne tik sveikatos sektorių, bet ir visus pagrindinius visuomeninius sektorius. Ir vis tik svarbiausias veikėjas skatinant globalinius pokyčius yra sveikatos ministras ir jo vadovaujama atitinkama ministerija.
Būtent šis ministras aukščiausiame visuomenės lygyje
gali apginti požiūrį, kad sveikatą lemia socialiniai veiksniai, pademonstruoti to efektyvumą geros praktikos pavyzdžiais ir padėti kitoms ministerijoms kurti sveikatos
santykių teisumą skatinančias strategijas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), kaip globali sveikatos institucija, tą patį turi daryti pasaulio mastu.

Pa nai kin ti svei katos skir tu mus
jau šio je kar to je
Komisija ragina panaikinti sveikatos skirtumus jau šioje kartoje. Tai ne prognozė, o siekis. Per pastaruosius
30 metų sveikatos būklė tiek visame pasaulyje, tiek atskirose šalyse ženkliai pagerėjo. Esame optimistai – yra
pakankamai žinių, kaip pakeisti žmonių gyvenimo sąlygas ir pasiekti akivaizdų sveikatos santykių teisumo
pagerėjimą. Esame realistai – veikti reikia pradėti dabar.
Medžiaga, kurios reikia milžiniškai nelygybei tarp šalių
ir šalyse išspręsti, pateikta šios Komisijos ataskaitoje.
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Ge rin ti kas die nes gy ve ni mo są ly gas
Pagerinti mergaičių ir moterų gerovę bei aplinkybes, kuriomis gimsta jų vaikai, akcentuoti ankstyvą vaikų
ugdymą bei mergaičių ir berniukų išsilavinimą, pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, sukurti visiems palankią socialinės apsaugos politiką ir sąlygas visaverčiam gyvenimui senatvėje. Strategijos šiems tikslams
pasiekti skiriamos pilietinei visuomenei, vyriausybėms ir pasaulinėms institucijoms.

Su stab dy ti ne tei sin gą val džios, pi ni gų ir iš tek lių pa skirs ty mą
Siekiant įveikti sveikatos nevienodumus bei nelygiavertes kasdienio gyvenimo sąlygas, būtina išnagrinėti
visuomenės struktūros nelygybę, pavyzdžiui, tarp vyrų ir moterų. Tam reikalingas tvirtas, atsidavęs, gabus ir
tinkamai finansuojamas visuomeninis sektorius. Jam sukurti reikia ne vien tik stipresnės valdžios, – reikia
stipresnio valdymo: teisėtumo, veikimo erdvės, reikia remti pilietinę visuomenę, reikia atsakingo ir atskaitomingo privataus sektoriaus, reikia visų lygių visuomemenės piliečių susitarimo dėl viešųjų interesų ir reikia
pripažinti, jog verta investuoti į kolektyvius veiksmus. Globalizuotame pasaulyje valdžios, įsipareigojusios
lygybei ir teisingumui, reikia vienodai visiems – nuo bendruomenių iki globalinių institucijų.

Su vok ti pro ble mą bei įver tin ti veiks mų po vei kį
Gyvybiškai svarbus veiklos pagrindas yra pripažinti problemą ir užtikrinti, kad sveikatos nelygybė būtų
išmatuota tiek šalyse, tiek visame pasaulyje. Nacionalinės vyriausybės ir tarptautinės organizacijos, palaikomos PSO, turėtų įsteigti nacionalines ir pasaulines sveikatos santykių teisumo priežiūros sistemas, kad
galėtų nuolat stebėti sveikatos santykių teisumą ir socialinius sveikatos veiksnius bei įvertinti politikos ir
tų veiksmų poveikį teisumui sveikatos santykiuose. Norint sukurti organizacinę erdvę ir galimybes efektyviai veikti siekiant sveikatos santykių teisumo, reikia investuoti į politikos kūrėjų ir sveikatos specialistų
mokymą bei į visuomenės švietimą socialinių sveikatos veiksnių klausimu. Taip pat reikia labiau akcentuoti
socialinius veiksnius tiriant visuomenės sveikatą.

Trys veik los prin ci pai
1.

Pagerinti kasdienes gyvenimo sąlygas – aplinkybes, kuriomis žmonės gimsta, auga, gyvena, dirba ir sensta.

2.

Nagrinėti neteisingą valdžios, pinigų ir išteklių paskirstymą – struktūrinius kasdienio gyvenimo variklius –
pasaulio, valstybės ir vietos lygiu.

3.

Suvokti problemą, pasverti veiksmus, išplėsti žinių bazę, suburti ir apmokyti darbuotojų grandį, sukurti darbo jėgą socialinių sveikatos veiksnių srityje, bei gerinti visuomenės supratimą socialinių sveikatos veiksnių
klausimais.

Šie trys prin ci pai yra iš reikš ti tri jo se aukš čiau iš dės ty to se vi sa a pi mančio 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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Nevienodumai visuomenės santvarkoje reiškia, kad laisvė gyventi
visavertį gyvenimą ir džiaugtis gera sveikata vienoje visuomenėje ir
tarp skirtingų visuomenių yra paskirstyta nevienodai. Ši nelygybė
matoma jau ankstyvoje vaikystėje ir mokykloje, darbo sąlygose, fizinėje sukurtoje aplinkoje ir jos formose, taip pat natūralios aplinkos,
kurioje žmonės gyvena, kokybėje. Priklausomai nuo šių aplinkybių,
skirtingos žmonių grupės gyvena skirtingose materialinėse sąlygose, gauna nevienodą psichosocialinę paramą ir turi nevienodas elgesio pasirinkimo galimybes, nuo kurių daugiau ar mažiau priklauso
jų sveikata. Panašiai visuomenės susiskirstymas į sluoksnius lemia
skirtingą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jomis naudojimąsi, o tai reiškia nevienodas galimybes stiprinti sveikatą ir gerovę, užkirsti kelią ligoms, pasveikti ir išgyventi.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
'65%5ý5*#,5'/)5-#/-5ĥ')5!/-5!3505(#5')5'5./-5ĝ7
.Ġ5*5ĥ0&!5.5*&5ë##5#,5#ĕ5*,5-*%5.350)-65,#5%5&#(5!5,5(#5
*)5&#5.#5%65 ý-#5*5,#5!)5$#5'-5 #,5 &355, 3-5.ó5 .,*5./5.#5(#/5 #5
ĕ5&#-5'-5./85#*5*.5,#5%#5#ĕ5-5'/-55B(%-5.350)7
$)50#5%)5/!535')C5#,5')5%35')5*,)5!,5'Ġ5#5*5-&/5!Ġ5
*5%5.)50#5-#'-50#5%'-5*5-/5&35$8
-#5*5,#5!)5.#5 ý5 *#,5'/)5-#/-5 !3505(#5')5 '5./-5 ĥ0&!5.#5 #ĕ5
*,5-*%5.350)-65 ,5'#(5.#-5 $/5 !54#-5./)5$(5ë#)5'#-5 0#5%Ġ5
#ĕ5! 3505(#5')5*,)5!,5')5'#-5#,5.#5%(.5#(5.,50(5#5$-5*#,7
'#5-##-5!3505(#5')5'5.#-65ý.,/5%#(.5-)5#5&#5(ýI')5#7
(ý5#,5%&5#5(ýI*5ĥ#(5.#5(ý5/!535'è8
R5 /5%/,5.#5 .,5*#(-5.#5./5#5(ý5 '5"5(#45'è65 %/5,#-5 /ĥ5.#%7
,#(5.Ġ5(%-5.350)5$)50#5%)503-5.35')5-#5#,5/!535')5*)5&#5.#5%)-5
,5(è65 %5 0#5-)5-5 #(-5.#5./5#5$)5-5 ĝ5.Ġ5 .#5%)5'-5 *&5./-5
*)5ĥ#ĝ5,#-5ý5(%-5.350è5$ý50#5%)5/!535'è8

Ankstyvasis vaiko ugdymas (AVU), įskaitant fizinę, socialinę/emocinę ir kalbinę/pažintinę sritis, turi lemiamą įtaką vėlesnio gyvenimo sėkmei ir sveikatos įgūdžių
lavinimo, mokslo ir profesinėms galimybėms. Dėl šių
priežasčių ankstyvoji vaikystė tiesiogiai siejasi su nutukimo, nevisavertės mitybos, psichinės sveikatos problemų, širdies ligų ir nusikalstamumo rizika vėlesniame
amžiuje. Mažiausiai 200 milijonų vaikų visame pasaulyje nepasiekia visaverčio savo vystymosi potencialo. Tai
turi milžiniškų pasekmių jų sveikatai ir visuomenei.

Pa grin das veik ti
Investavimas į ankstyvuosius gyvenimo metus suteikia
vieną iš geriausių galimybių sumažinti sveikatos nelygybę per vienos kartos gyvenamąjį laikotarpį. Ankstyvos vaikystės (tai etapas nuo prenatalinio vystymosi
iki aštuonerių metų amžiaus) ir ankstyvo bei vėlesnio

R555-#5,ĝ5*#(5.#65%50#5-#50#5%#65')5.#5()-5#,5%#5.#5!&)5ó5$#5
!/5.Ġ5ý0#5,#5*/5-ý5%)5%35#ĕ5%)5(%-5.350)5$)50#5%)5/!535')5
*,)5!,5'Ġ5 #,5 *5-&/5!Ġ5 *5%5.è65 (5ĥ#ĝ5,#(.5 $Ġ5 !5&#5'35ó-5
-/5-#5')5%ó5.#8
R55 ĕ5*&ó-5.#5ĕ0#5.#5')5,#5-5#,5*5#'5.ý65*5#'(.5(%-5.350)5$)5
0#5%Ġ5/!535')5*,#(5#5*/-5Bŀ54#5(ó-65-)5#5&#5(ó-I')5#5(ó-5
#,5%&5)-I*5ĥ#5(#5')5*&ó5.)5.ó-C8
R55/5.#%5.#5%)5%35#ĕ5%è5*,#505&)5'è5*,5#5(ý5#,50#5/5,#5(ý5#ĕ7
-#5&50#5(#5'è50#5-#'-5,5(#/5%'-5#,5',5!#5.ó'-65(5*,#7
%&/5-)5'#5 (/)5 !5&#5'35#Ġ5 -/5-#5')5%ó5.#85 ĕ5-#5#ĕ5%#(5.#5 #,5
ý0#%5.#5.-5%&#ĝ5.#-65%/5,#)-5.,/%5)5',5!#5.ó'-5#,5,5(#/7
%'-5ĝ5.#5*,#5#'5.#'-5#,5&#%5.#5')5%3%5&)5$5#5*5(#5%#(5.#5
')5%-5.ý5/ĥ5')%-5&è5*,5#5(ó5$5')5%3%5&)5$8

lavinimo patirtis padeda esminius pagrindus visam gyvenimui. AVU mokslas rodo, kad besivystančios smegenys itin jautriai reaguoja į išorinius veiksnius ankstyvojoje vaikystėje, o jų poveikis jaučiamas visą gyvenimą.
Būtina gera mityba, ir ji prasideda in utero (gimdoje),
kūdikių motinoms tinkamai maitinantis. Motinoms ir
vaikams reikia nepaliaujamos priežiūros prieš nėštumą,
nėštumo laikotarpiu, gimstant vaikui ir pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Vaikams reikia saugios, sveikos,
remiančios, ugdančios, rūpestingos ir tinkamos gyvenamosios aplinkos. Ikimokyklinės mokymo programos ir
mokyklos, sudarydamos platesnę aplinką, prisidedančią
prie vaikų vystymosi, gali būti gyvybiškai svarbios formuojant vaikų gebėjimus. Reikia visapusiško požiūrio į
ankstyvuosius gyvenimo metus, paremto jau sukurtomis vaikų išgyvenimo programomis ir išplečiančio lavinimą pirmaisiais gyvenimo metais, taip kad jis įtrauktų
socialinį/emocinį ir kalbinį/pažintinį ugdymą.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
(5,#5$)-5#,5%#5'35(3-5.ó-65%/5,#)5-5/ĥ5.#%5,#(5.-5*,#5#5(7
'/5'-5 *,#5 *5!,#(5#5(#Ġ5 !ó5, 35#Ġ5 #5 -)5#5&#5(ó5,5(65
%/5,#)-5-/5*,)5$%5./)5.)-5.#*65%5-%5.#(5.Ġ5ŀ54#5(ô5#,5*-#7
")5&)5!#5(ô5 !5,)50ô5 #5 -/5!)5.Ġ5 (5.ĝ5,5&#è5 *5&#(5%è65 3,5
ĝ5.#5()-5-0#5%5.)-5-(5.35%#Ġ5.#5-/5'/#5*5-#%5.#855
#-5.Ġ5 0&535')5 #5 *&5(50#5')5 ó'-#)5 (5.,5 ./5,#5
ĝ5.#5-0#5%5.5#,5-0#5%5.)-5-(5.35%#Ġ5.#5-/5'-8
R5 5)50/5.#5 '#-5.Ġ5 *&ó.5,#65 /ĥ5.#%5,#5((.5 *5%(5%5'è5
-%#5ë#Ġ5ŀ5((5-#ĕ5%#5*,#5#5(5')5ĝ-5.)65#(50-5./)5.#5ý5'#-7
.)5&ĝĕ5(35(Ġ5!5,#5(#5'è65*,#5),#5.5.è5-/5.#5%#(.50(5(-5#,5
&%5.,)-5 .#5%#5'/#65 0#5-Ġ5 (5'Ġ5 ĝ%#Ġ5 -5(#5.5,#5(#Ġ5 -è5&35!Ġ5
!5,#5(#5'/#65!.50#Ġ5!,#(5#5'/#65(5*,#5%&/5-)5'#5(/)5!37
0(5.)5$Ġ5!5&#5'35#Ġ5-/5-#5')5%ó5.#8
R5 ĥ5.#%5,#(5.#65 %5 '#-5.Ġ5 #ĕ5*&5(50#5'-5 &35!##5 0#5-#'-5
-%5.#(5.Ġ5-0#5%è5#,5-/5!Ġ5&5!5-ý65#(50-5./)5$(.5ý5!5,#50#7
%#(5.ý5.,(-5*),5.)5#,5'ĥ5'5(#5(ó-5*,5%35)-5*&5(50#5'è65
,#5)5$(.5 *,%3è5 (5-0#5%/5 '#-5./65 *,)5$%5./)5$(.5 #5

.0,5%(.55*5&#(5%è65.5'5.,5*5%)(5.,)5&#/)5$(.5&5%)5")5&#)5
*,5%35)-5.ĕ5%Ġ5-%#5ë#Ġ8
&5!5&#5%ó5'#-5 #(50-5.#5#5$)5'#-5 ý5 %#5')5 *&ó.5,è5 -%5.#(5.#5
-0#5%5.)-5 -(5.35%#Ġ5 .#5-/5'è5 %#5'5 B&35!#5((.5 -/5 '#-7
./C65 %)50)5.#5 -/5 -!5,5!5#5(ó5'#-5 -.,5.5!#5$)5'#-5 #,5 *,)57
-#-65%/5,#5-/5%5&#5%#5')5-%/,5è65#5#5(55ĥ5'#Ġ5-%#7
ë#Ġ5#,5*,#50,5ë#5ĥ')5(-5#ĕ5-#5%&5.#5#ĕ5-50)5(5'Ġ8
R5 '.#-50#%-5'Ġ65%/5,##-5ĝ5.Ġ5.5-0,5.)-5ĥ5&#(5!)-5'#-7
.Ġ55/5!#5')5*5-%5'ó-65#,5%/5,#5ĝ5.Ġ5(/5%,#*5.#5ý5%#5')5
ĥ5'ó-5 0&535'è5 #,5 .#5--65 /ĥ5.#%5,#(5.Ġ5 -0#5%è5 !350(5-5(è5
*5&#5%(5ë#/-5*,5! 3505(#5')5ĕ&5.#5(#/-5%#5'65%505ë#-5
#(50-5.#5#5$-5ý5%#5')5#(5 ,5-.,/%5.ĝ5,è5#,5-.,5.5!#5$-65%/5,#)-5
,'5.Ġ5ĥ')5(-65'#!5,/)5$(5ë#/-5#ĕ5%#5')5ý5'#-5./-8
ĥ5.#%5,#(5.#65 %5 ý5 %&#5'5.)5 *)5%35ë#/-5 #,5 &)5!ó5$(5ë#è5 *7
&#(5%è5 (/5%,#*5.)5-5 %)5()5'#5(ó-5 #,5 -)5#5&#5(ó-5 *)5&#5.#5%)-5
-.,5.5!#5$)5-5 ĝ5.Ġ5 .5-#5ĥ0&5!#5'5 ý5 -0#5%5.)-5 -(5.35%#Ġ5
.#5-/5'è8

Skirtingose vietovėse nepaprastai skiriasi kaimų ir
miestų būstų santykis: nuo mažiau nei 10% miesto būstų Burundyje ir Ugandoje, iki beveik 100% Belgijoje,
Honkongo specialiajame administraciniame regione,
Kuveite ir Singapūre. Matome, kad dėl strategijų ir
Pa grin das veik ti
investavimo modelių, kuriuose vadovaujamasi miesInfekcinės ligos bei nepakankama mityba ir toliau var- tų augimo paradigma, pasaulio kaimų bendruomenės,
gins tam tikrus pasaulio regionus ir grupes. Tačiau ur- įskaitant tenykštes tautas, kenčia nuo vis mažėjančių inbanizacija keičia gyventojų sveikatos problemų pobūdį, vesticijų į infrastruktūrą ir patogumus, lydimus neproypač tarp miesto skurstančiųjų, nes plinta neužkrečia- porcingai didelio skurdo ir vargingų gyvenimo sąlygų.
mosios ligos, daugėja su nelaimingais atsitikimais su- Tai savo ruožtu iš dalies prisideda prie išvykstamosios
sijusių ir smurtinių sužalojimų bei mirčių, ekologinių migracijos į nepažįstamus miestų centrus.
nelaimių padarinių.
Dabartinis urbanizacijos modelis kelia rimtų probleKasdienės sąlygos, kuriomis žmonės gyvena, daro didemų aplinkai, ypač dėl klimato pokyčių. Šių problemų
lę įtaką sveikatos santykių teisumui. Kiekvienas žmogus
poveikis yra didesnis tarp mažas pajamas uždirbančių
turi teisę į kokybišką būstą ir prieglobstį, švarų vandenį
šalių gyventojų ir tarp pažeidžiamų subpopuliacijų.
ir sanitarines sąlygas – tai yra pagrindiniai sveiko gyveŠiuo metu šiltnamio dujų emisijų kiekį daugiausia lenimo garantai. Auganti priklausomybė nuo automobičiusio pasaulio
lio, žemės paskirties keitimas, kad būtų lengviau nau- mia vartotojiškas gyvenimo būdas išsivys
2
mies
tuo
se.
Trans
por
to
ir
pa
sta
tų
CO
emi
sijos sudaro
dotis automobiliu, padidėjęs nepatogumas keliaujant
nemotorizuotais būdais savo ruožtu turi įtakos vietovės 21% visų emisijų, tuomet kai žemės ūkio veikla – mažoro kokybei, šiltnamio dujų emisijai ir fiziniam neak- daug penktadalį. Nežiūrint to, javų derlius daugiausia
tyvumui. Miesto aplinkos planavimas ir projektavimas priklauso nuo vyraujančių klimato sąlygų. Klimato sisdėl jų įtakos žmonių elgesiui bei saugumui turi didžiulę temos eikvojimas ir griovimas bei uždavinys mažinti
sveikatos nelygybes yra glaudžiai tarpusavyje susiję.
įtaką sveikatos santykių teisumui.
Žmonių gyvenamoji vieta daro įtaką jų sveikatai ir galimybėms gyventi visavertį gyvenimą. 2007 metai tapo
pirmaisiais metais, kada didžioji dalis žmonijos gyvena
miestuose. Beveik 1 milijardas iš jų gyvena lūšnynuose.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
ĥ5.#%5,#(55'5.#5-ó5.è5ý,5#5(#5'è5#,5*5)5,#-5,5)5-è7
&35!-65035,#/5-35ó65,550##5#,5,5/)5.)5$#5!5&#5*5ó5.#5
'5ĥ#(5.#5-%/,5è65*5&(!50#(5.#5-)5#5&#5(ô5(5&35! 35ô65(/5.)7
&#(5.#5 ŀ54#5(#)5 #,5 *-#5")5-)5#5&#5(#)5 *50)5$/-5 ,#54#5%è5 #,5 *7
!5,#(5.#5-0#5%5.)-5#5!5,)50ó-5!5&#5'35-855.)65-0#5%5
,5)5$ó5!5.#5!#5'#50#5%#5#,5(5ĕ/5'è8
55, 35.#65%5*5!,#(5#5(#-5(5#)5(5&#5(ó-5#5.,*5./5.#7
(ó-5-)5#5&#5(ó-5#,5%)5()5'#5(ó-5*)5&#5.#5%)-5%ĝ5,#5')5.#%-5&-5
ĝ5.Ġ5ý,5#5(#5'-5*#&5(/5%,ĝ50#/5#,5*5)5,/-5,5-85
R5(5,/5.,*5./5.#5(#Ġ5#(-5.#5./5#5$Ġ65(5#)5(5&#5(ó-5*)5&#5.#7
%)-5,5)5.0,%ó-5#,5*&ó.5,)-5-.,5.5!#5$Ġ5-#5%#/5./5,#5ĝ5.#5
*#&5(-5#,5.#5-ó5.-5ý,5#5(#5'-5#5*5)5,/-5,5-:5,#7
%#5-/5-.#*5,#(5.#5*5ë#Ġ5,5/)5.)5$Ġ5.5-.)5050#5'è5ý,5#5(#7
')5#,5,5)5*)5&#5.#5%)-65ý-.5.35'Ġ5#,5*,)5!,5'Ġ5%ĝ5,#5'85

'5./-5#,5-0#5%)-5*/5-#/5-035,)-5.,*5,5)5#5-5'5(#7
(#)5!3505(#5')8
R5*5,ĝ5*#(5.#5%)5%35#ĕ5%/5,5/5035,/-5#,5')5.5,#-65')5%(.5
.5&35!#5(#5'è65 .#5.#5%(5.ý5 ,55&Ġ5 5,5.#5(ý5 -0#5%è5 !3505(#7
'è8
R5 /5!)5.#5 0#5-/-5 ,5/)5.)5$/-85 ,*5./5.#5(ó-5 !(5.ĝ5,)-5
./5,#5*5ó5.#5ĕ5&#'-5*,#5.#5%35.#5*5!,#(5#5(#/-5,5)5-.(7
,5./-5)ŀ5#5&#'-5#,5(5)ŀ5#5&#'-5,5/)5.)5$'-:5%/,5.#5
,5)5#,5-5'5(#5(#)5!3505(#5')5*/5-#/5-035,)-5-.,5.5!#5$-:5
-/5'5ĥ#(5.#5 (#5!#5'è5 (5-/5!/5')5 *)50#5%ý5 ,5/)5.)7
$'-65%/5,#5#,55*50)5$#(5!)5'#-5-è5&35!)5'#-8
5!5,#(5.#5,5)5-è5&35!-50#5-#'-5,5/)5.)5$'-65%5$#5
ĝ5.Ġ5&5#/5*5-/5!)5.#5(/)5'5.5,#5&#Ġ5*50)5$Ġ65-/5,5/5
-/5-#5$/5-#)5-.,5-)5#,5-0#5%5.#5ĥ5&#(5!)5&5!5-#)8

0#5%5.)-5.#5-/5'/#50#5-#'-5,#5%#5-/5!/-65*5.#5%#5')5#,5
-è5ĥ#5(#(5!#5.5&35!#5(5')5,5)65!5&#5'35#Ġ5#,5.#5#ĕ5.#5-/-5

Įdarbinimas ir darbo sąlygos turi milžinišką įtaką sveikatos santykių teisumui. Kai šie rodikliai geri, jie gali
užtikrinti finansinį saugumą, socialinę padėtį, asmeninį
tobulėjimą, socialinius santykius ir savigarbą bei apsaugoti nuo fizinių ir psichosocialinių pavojų. Įdarbinimo
ir darbo sąlygų gerinimas turi vykti pasauliniu, nacionaliniu ir vietiniu lygiu.

Pa grin das veik ti
Darbas yra sritis, kurioje patiriama daug svarbių poveikių sveikatai. Tai ir įdarbinimo sąlygos, ir paties darbo
pobūdis. Lanksti darbo jėga yra vertinama kaip naudinga ekonominiam konkurencingumui, tačiau jis pasiekiamas sveikatos kaina. Faktai rodo, kad, palyginti su
nuolatiniais darbuotojais, laikinų darbuotojų mirtingumas yra daug didesnis. Prasta psichinė sveikata yra siejama su nestabiliu įdarbinimu (pvz., neterminuotomis

sutartimis, įdarbinimu be sutarties ir darbu ne visą darbo dieną). Darbuotojai, kurie jaučia darbo nesaugumą,
patiria smarkų neigiamą poveikį savo fizinei ir psichinei
sveikatai.
Darbo sąlygos taip pat veikia žmogaus sveikatą ir sveikatos santykių teisumą. Nepalankios darbo sąlygos atskiriems žmonėms gali kelti fizinį pavojų sveikatai, dažniausiai ir ypač žemesnių pareigų grandyje. Geresnių
darbo sąlygų, kurias turtingos valstybės sunkiai iškovojo
per daugelį metų organizuotais veiksmais bei norminiais
aktais, skausmingai trūksta vidutines ir mažas pajamas
gaunančiose šalyse. Manoma, kad stresas darbe 50% padidina pavojų susirgti širdies kraujagyslių ligomis, be to
yra įrodyta, kad dideli reikalavimai darbe, maža kontrolė bei stoka pusiausvyros tarp įdėto darbo ir atlygio už jį
yra psichinės ir fizinės sveikatos rizikos veiksniai.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
)5,#(.5-/5'5ĥ#(5.#5-0#5%5.)-5-%#,5./5'/-5*,50#5()-5%,7
.)-5 !3505(5'è5$ý5 &#5%)5.,5*ý5 ,#5%#65 %5 035,#/5-35ó-5 -/7
%/,5.Ġ5 -#-5.5'-65 /ĥ5.#%5,#5((5ë#-5 -0#5%)5 !3505(#5')5 &35!ý65
ĥ5'#/5%/5,#)5(5./5,ó5.Ġ5.5-#5/,5.#5(ó50#5(-5ĥ')5!/-5ó&5
(/)5$)5(5*,#5%&/5-(5ë#Ġ5*5&#(5%35#Ġ85)5#5&#5(ó-5*5-/7
!)-5 .#5%#5')5 '5"5(#45'#5 !5&#5 *5ó5.#5 -#%5.#5 *&ó.5,)-5
.#%-5&Ġ65)5(5(/)5$Ġ55*,#5%&/5-35.#65.)5%#/5ĝ5/5$#5!5&#5.*5.#5
0#%-5'#(5!5*,#5')5(5'5ĥ#5((.5-%/,5è655.#*5*.5ĕ5&#Ġ5
ĝ%##5!5&#5!/5.#5#ĕ5.)5(/5)-8
/,5.#5 #,5 -.#*5,#(5.#5 0#5-/)5.#5(ó-5 0#5-5*/5-ó-5 -)5#5&#5(ó-5 *7

Visiems žmonėms per visą gyvenimą reikia socialinės
apsaugos – vaikystėje, darbingu gyvenimo laikotarpiu
ir senatvėje. Žmonėms taip pat reikia apsaugos įvykus
ypatingiems sukrėtimams, pavyzdžiui, susirgus, ištikus
negaliai, praradus pajamas ar darbą.
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kuriose veikia visuotinės apsaugos sistemos, socialinės
apsaugos biudžetai dažniausiai didesni ir, ko gero, patikimesni; skurdas ir pajamų nelygybė tose šalyse dažniausiai mažesni, palyginti su šalimis, kurių sistemos
orientuotos į varginguosius.

Didelis žingsnis sveikatos santykių teisumui užtikrinti
jau šioje kartoje būtų išplėsti socialinę apsaugą tiek, kad
Žemas pragyvenimo lygis yra galingas sveikatos santy- ji apimtų visus žmones atskirose valstybėse ir visame pakių teisumą įtakojantis veiksnys. Jis pakreipia viso gyve- saulyje. Tai reikštų į socialinę apsaugą įtraukti asmenis,
nimo trajektoriją, ir kartu su kitais veiksniais daro įtaką dirbančius nesaugiame darbe, įskaitant neoficialų darbą
AVU. Skurdas vaikystėje ir skurdo perdavimas iš kartos į ir namų ūkio bei priežiūros darbus. Tai ypač svarbu nekartą yra pagrindinės kliūtys gyventojų sveikatai gerinti turtingoms šalims, kuriose didžioji dalis žmonių dirba
ir sveikatos nelygybei mažinti. Pasaulyje keturi žmonės neoficialiame sektoriuje, bei moterims, nes šeiminės paiš penkių neturi pagrindinio socialinio draudimo.
reigos dažnai sutrukdo joms gauti adekvačias išmokas
pa
gal įmokų pagrindu veikiančias socialinės apsaugos
Skurdo lygį įtakoja gėrybes perpaskirstančios sistemos
ir tai, kiek žmonės gali užsidirbti sveikam gyvenimui schemas. Nors svarbia kliūtimi daugumoje šalių išlieka
darbo rinkoje. Matome, kad šalyse, kuriose socialinės ribota institucijų infrastruktūra ir finansinės galimybės,
apsaugos sistemos teikia pakankamą paramą, gyven- pasaulinė patirtis rodo, kad socialinės apsaugos sistemas
tojų sveikata geresnė, taip pat mažesnis senų žmonių ir įmanoma pradėti kurti net ir mažas pajamas gaunansocialiai mažiau aprūpintų grupių mirtingumas. Šalyse, čiose šalyse.

Pa grin das veik ti
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Sveikatos priežiūros prieinamumas ir galimybė ja naudotis būtini gerai sveikatai ir sveikatos santykių teisumui. Sveikatos priežiūros sistema pati savaime yra socialinis sveikatą lemiantis veiksnys, kuris veikia ir yra
veikiamas kitų socialinių veiksnių. Lytis, išsilavinimas,
pareigos, pajamos, etniškumas ir gyvenamoji vieta – visa
tai yra glaudžiai susiję su tuo, kiek žmonėms prieinama
sveikatos preižiūra, ką jie patiria iš sveikatos priežiūros
ir kokią gauną naudą. Vadovai, dirbantys sveikatos priežiūroje, turi imtis tvarkdario vaidmens visose visuomenės gyvenimo srityse, kad užtikrintų, jog strategijos ir
veiksmai kituose sektoriuose gerina sveikatos santykių
teisumą.

Pa grin das veik ti
Nesant sveikatos priežiūros, prarandama daug galimybių
iš esmės pagerinti savo sveikatą. Ten, kur yra tik dalinės
sveikatos priežiūros sistemos arba tokios sistemos, kurios
nevienodai prieinamos, visuotinė sveikata, kaip socialinio
teisingumo išraiška, neegzistuoja. Šituo turi rūpintis visos šalys. Ir ypač šalyse, kur gaunama mažai pajamų, prieinamos ir tinkamai suplanuotos bei valdomos sveikatos
priežiūros sistemos labai prisidėtų prie Tūkstantmečio
vystymosi tikslų TVT (MDG, angl.) įgyvendinimo. Nesant tokios priežiūros, galimybės pasiekti TVT stipriai
sumažėja. Ir vistik, daugelyje šalių sveikatos priežiūros
sistemos neleistinai silpnos, su dižiuliais skirtumais tarp
turtingų ir vargšų, kiek tai liečia sveikatos priežiūros teikimą, prieinamumą ir naudojimą.
Komisija vertina sveikatos priežiūrą kaip visų gėrybę,
o ne rinkos produktą. Praktiškai visos dideles pajamas
gaunančios šalys organizuoja savo sveikatos priežiūros sistemas pagal visuotinės aprėpties principą (suderinant sveikatos finansavimą ir tiekimą). Šis principas
reikalauja, kad kiekvienas šalies pilietis pagal poreikius
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ir pageidavimus gautų tas pačias (geros kokybės) paslaugas nežiūrint pajamų lygio, socialinės padėties ar
gyvenamosios vietos ir kad visi žmonės galėtų šiomis
paslaugomis naudotis. Taikant šį principą, visi gyventojai turi vienodas paramos galimybes. Nėra įrodymų,
kurias remiantis tvirtintume, kad kitos šalys, įskaitant
ir neturtingiausias, neturėtų siekti visuotinės sveikatos
priežiūros aprėpties, suteikus joms pakankamą ilgalaikę
paramą.
Komisija siūlo finansuoti sveikatos priežiūrą per bendruosius mokesčius ir (arba) privalomąjį visuotinį
draudimą. Nustatyta, kad eilėje šalių lėšos visuomenės
sveikatos priežiūrai yra perskirstomos. Faktai įtikinamai liudija valstybės finansuojamos sveikatos priežiūros
naudai. Ypač svarbu sumažinti asmeniškai grynaisiais
apmokamas sveikatos priežiūros išlaidas. Įvedus naudotojo mokesčius už sveikatos priežiūrą, mažų ir vidutinių
pajamų šalyse sumažėjo bendras paslaugų naudojimo
mastas ir suprastėjo sveikatos rodikliai. Virš 100 milijonų žmonių nuskurdo dėl katastrofiškų namų ūkių išlaidų sveikatos priežiūrai. Tai nepriimtina.
Sveikatos priežiūros sistemos pasiekia geresnių rezultatų, kai jos grindžiamas pirmine sveikatos priežiūra
(PSP), t. y. tiek tokiu PSP modeliu, kuriame numatyti
tai vietovei tinkami įvairūs socialiniai veiksniai, nustatant pusiausvyrą tarp investicijų į gydomąsias inter vencijas, prevenciją bei sveikatos ugdymą, tiek ir su tokia
PSP lygio priežiūra, kuri deramai perduodama aukštesniems lygiams.
Visose šalyse, bet ypač skurdžiausiose ir patiriančiose
protų nutekėjimo nuostolių, būtinas adekvatus vietinių
tinkamai mokytų sveikatos darbuotojų skaičius siekiant
visuotinės aprėpties ir gerinant priežiūros kokybę. Investicijos į mokymą ir sveikatos priežiūros darbuotojų
išlaikymas yra gyvybiškai svarbus, kad sveikatos prie-
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žiūros sistemos tobulėtų. Tam reikalingas ir pasaulio
dėmesys sveikatos personalo srautams, ir valstybinis bei
vietinis dėmesys investicijoms bei įgūdžių tobulinimui.
Medicinos ir sveikatos apsaugos specialistų balsas – nuo
PSO iki vietos klinikų – daro didelę įtaką visuomenės

supratimui apie sveikatą ir sprendimams sveikatos klausimais. Jie liudija, jog būtina iš etinių sumetimų ir kad
finansiškai labiau apsimoka, jei sveikatos priežiūros sistemoje veikiama darniai ir jei šalinamos socialinės prastos sveikatos priežastys.
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Nevienodų kasdienio gyvenimo sąlygų priežastys glūdi socialinėse
struktūrose ir procesuose. Nelygybė yra sisteminė, ją iššaukia socialinės normos, strategijos ir praktika, toleruojanti arba faktiškai
skatinanti neteisingą valdžios, turto ir kitų socialinių išteklių paskirstymą bei prieinamumą.
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Bet kuri valdžios ar ūkinė veikla gali daryti įtaką sveikatai ir sveikatos santykių teisumui – finansai, švietimas,
aprūpinimas būstu, darbas, transportas ir sveikata – tai
tik šešios iš jų. Darnūs visos valdžios veiksmai visais
lygmenimis yra labai svarbūs siekiant sveikatos santykių teisumo.
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rekomenduoja vartoti maiste mažiau riebalų ir cukraus
bei didinti vaisių ir daržovių vartojimą. Atskirų žinybų
(tarpžinybiniai) veiksmai dėl sveikatos – koordinuota
politika ir veikla tarp sveikatos ir ne sveikatos sektorių –
gali tapti pagrindine strategija šiam tikslui pasiekti.

Imantis veiksmų dėl sveikatos santykių teisumo, būtina
neapsiriboti valdžia ir įtraukti pilietinę visuomenę bei
Pa grin das veik ti
savanorišką ir privatų sektorius. Didesnis visuomenės
Skirtingos valdžios strategijos, priklausomai nuo jų poįsitraukimas ir socialinis dalyvavimas politiniuose probūdžio, gali gerinti arba bloginti sveikatą ir sveikatos
cesuose padeda užtikrinti sąžiningą sprendimų priėmisistemos teisumą. Pavyzdžiui, miestų planai, kai sukumą sveikatos santykių teisumo klausimais. Sveikata – tai
riami pakriki rajonai ir nedaug įperkamų būstų, mažai
skirtingus sektorius ir dalyvius vienijanti sritis. Tai gapatogumų ir nereguliarus brangus viešasis transportas,
li
būti vietos bendruomenė, kurianti sau sveikatos gemažai prisideda prie geros sveikatos visiems2. Gera vierinimo planą (Dar es Salaam sveiko miesto programa
šoji politika gali jau dabar ir ateityje pagerinti sveikatą.
Jungtinėje Tanzanijos Respublikoje), arba visa visuomeBūtina darni politika. Tai reiškia, kad skirtingų vyriau- nė, įskaitant vietos valdžią, kurianti erdves, skatinančias
sybės ministerijų planai turi ne prieštarauti, o papildyti vaikščioti ir važinėti dviračiais (Sveikas projektas, Vicvienas kitą sveikatos ir sveikatos santykių teisumo at- toria, Australija).
žvilgiu. Pavyzdžiui, prekybos politika, kuri aktyviai skaPadaryti, kad sveikata ir teisumas taptų bendrąja vertina nevaržomą daug riebalų ir cukraus turinčių produktybe yra politinis iššūkis, bet tokia strategija globaliai
tų gamybą, prekybą ir vartojimą, tuo ribodama vaisių ir
reikalinga.
daržovių auginimą, prieštarauja sveikatos politikai, kuri
2

"HEALTH FOR ALL", PSO TERMINAS.
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Viešasis finansavimas visų socialinių sveikatos veiksnių
srityje būtinas gerovei ir lygybei sveikatos santykiuose.

Pa grin das veik ti

mokesčių potencialas yra svarbus viešojo finansavimo
šaltinis ir yra būtina sąlyga tariantis dėl tolesnių tarifų
mažinimų. Tuo pat metu, tos lėšos, kurios išleidžiamos
siekiant riboti neetišką užsienio finansų centrų veiklą,
kai per juos pavyksta išvengti mokėti kitos šalies mokesčius, suteiktų resursų plėtotei, kuri bent jau prilygtų
tai, kurios būtų pasiekta įvedus naujus mokesčius. Kadangi dėl globalizacijos didėja šalių tarpusavio priklausomybė, argumentai dėl globalaus požiūrio į mokesčius
tampa vis svaresni.

Kiekvienai šaliai, nepaisant jos ekonominio išsivystymo
lygio, didesnis viešasis finansavimas darbui socialinių
sveikatos veiksnių srityje, pradedant vaikų ugdymu ir
lavinimu, gyvenimo ir darbo sąlygomis, ir baigiant sveikatos priežiūra, yra gerovės bei sveikatos santykių teisumo pagrindas. Faktai rodo, kad turtingų šalių socialinį
ir ekonominį vystymąsi ypatingai rėmė valstybės finan- Parama svarbu. Nors faktai ir rodo, kad parama gali pasuojama infrastruktūra ir viešosios paslaugos, kurios pa- skatinti ir skatina ekonomikos augimą bei gali tiesiogiai
laipsniui tapo visuotinėmis. Viešojo finansavimo svarba, prisidėti prie geresnės sveikatos, vis tik Komisijos nuomatant kaip ženkliai rinkos nesugeba visiems vienodai mone pirmiausia parama vertinga tuo, kad per ją sukuteikti gyvybiškų prekių ir paslaugų, reiškia, kad reika- riamas mechanizmas protingam lėšų paskirstymui vilingas stiprus viešojo sektoriaus lyderiavimas ir pakan- siems bendrai siekiant socialinės plėtros. Tačiau jau pats
kamos valstybės išlaidos. Tai savo ruožtu reiškia pro- paramos dydis skandalingai mažas. Jis mažas tiek absogresyvųjį apmokestinimą, nes faktai rodo, kad vidutinio liučiąja savo išraiška (bendrąja ir specialiąja, kaip paralygio perpaskirstymas kur kas veiksmingesnis mažinant ma sveikatai); tiek reliatyviąja, lyginant su gerove šalyse
skurdą nei vien tik ekonominis augimas. Be to, skur- donorėse; lyginant su įsipareigojimais, pagal kuriuos padesnių šalių atveju tai reiškia daug didesnę tarptautinę rama turėtų siekti maždaug 0,7% bendrojo vidaus profinansinę paramą.
dukto (BVP), sukurto donorų 1969 metais; ir lyginant
Mažas pajamas gaunančios šalys dažnai turi gana silpnas su sumomis, reikalingomis ilgalaikiam poveikiui TVT
tiesioginių mokesčių institucijas ir mechanizmus, o di- pasiekti. Reikia žymiai padidinti paramos apimtis. Nedžioji jų darbo jėgos dalis dirba neoficialiame sektoriu- priklausomai nuo to, ar šalys teiks didesnę paramą, Koje. Šių valstybių pajamas daugeliu atvejų sudaro tokie misija kviečia nurašyti daugiau valstybių skolų.
netiesioginiai mokesčiai, kaip prekybos tarifai. Ekono- Turi būti pagerinta ir paramos kokybė. Laikantis Paryminės sutartys tarp turtingų ir skurdžių šalių dėl tarifų žiaus susitarimo, reikia sutelkti dėmesį į geresnį šalių,
mažinimo gali anksčiau, negu bus sukurti alternatyvaus teikiančių paramą, veiksmų koordinavimą ir daugiau
finansavimo srautai, sumažinti vidaus lėšas nedideles taikytis prie gavėjo plėtros planų. Šalys donorės turėpajamas gaunančiose šalyse. Sustiprintas progresinių
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tų pagalvoti apie didžiosios dalies paramos nukreipimą
per vieną daugiašalį mechanizmą, o paramą gaunančiose šalyse sudarant skurdo mažinimo planus tautiniu ir
vietos lygiu, praverstų laikytis socialinių sveikatos veiksnių struktūros, kad būtų sukurtas aiškus įvairių sektorių
finansavimas. Tokia struktūra galėtų pagerinti paramą

gaunančių šalių atskaitomybę, parodydama, kaip parama paskirstoma ir kokį poveikį ji daro. Ypatingai tos
vyriausybės, kurios gauna paramą, turėtų stiprinti savo
gebėjimus ir atsakomybę sąžiningai paskirstyti turimus
viešuosius finansus tarp regionų ir gyventojų grupių.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
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Rinkos gerina sveikatą per naujas technologijas, prekes ir paslaugas bei keldamos gyvenimo lygį. Tačiau
rinka taip pat gali sukurti neigiamas sąlygas sveikatai
dėl nelygybės ekonomikoje, išteklių eikvojimo, aplinkos
taršos, nesveikų darbo sąlygų ir pavojingų bei nesveikų
prekių platinimo.

Pa grin das veik ti
Sveikata nėra prekė. Tai žmogaus teisė ir viešojo sektoriaus prievolė. Sveikatai skirti ištekliai turi būti visiems
vienodai prieinami. Čia matome tris susijusias problemas. Visų pirma, patirtis rodo, kad gyvybiškai svarbių
socialinių gėrybių, pavyzdžiui, mokslo ir sveikatos priežiūros pavertimas pelno šaltiniu sukuria sveikatos nelygybę. Viešasis sektorius turi valdyti aprūpinimą šiomis
gyvybiškai svarbiomis gėrybėmis, to negalima palikti
rinkai. Antra, viešasis sektorius nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu turi vadovauti ir efektyviai reglamentuoti
sveikatą žalojančius gaminius, veiklą ir sąlygas, vedančius prie nelygybės sveikatos santykiuose. Trečia, tai susumavus, reiškia, kad šalies bei tarptautiniu mastu turi
būti įkurta institucija, pastoviai vertinanti visų politinių
sprendimų ir rinkos reguliavimo poveikį sveikatos santykių teisumui.
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#,5.,*5./5.#5(ó-5%)5()5'#5(ó-5*)5&#5.#5%)-55, 35)5-85
.#*5,#(5.#5-0,5Ġ50&-5.35ó-50#5'5(ý5.#5%#(.5*5!,#(5#7
(-5-0#5%5.#5ĝ5.#5(-5*5-&/5!-5B.)5%#-5%#*50(5/)5#,5
-5(#5.5,#5(ó-C5 #,5 ,5!/5&#/)5$(.5 *5,ĝ5*#5(#5'è5 *,5%ó5'#-5 #5
*5-&/5!)5'#-655,(5ë#)5'#-5#55&ô5ý.5%è5-0#5%5.#5B.57
%-65&5%)5")5&#-5#,5'#-5.-C8

sveikatai žalingų prekių platinimą (pavyzdžiui, tabako ir
alkoholio). Darbo sąlygos ir darbinė aplinka daugelyje
šalių, turtingų ir neturtingų, dažnai būna nesąžiningos,
išnaudojančios, nesveikos ir pavojingos. Geras darbas ir
darbinė aplinka gyvybiškai svarbūs gyventojų sveikatai
ir sveikai ekonomikai, todėl reikia, kad viešasis sektorius vadovautų užtikrinant laipsnišką pasaulinių darbo standartų įgyvendinimą ir tuo pačiu remtų mažųjų
įmonių kūrimą. Kadangi rinkoms integruojantis spartėja sveikatai žalingų prekių platinimas ir prieinamumas,
vis labiau būtini tampa globalūs valdymo mechanizmai,
tokie kaip, pavyzdžiui, Tabako kontrolės pagrindų konvencija. Perdirbtas maistas ir alkoholis, tai pirmieji kandidatai, kuriems reikalingos stipresnės globalinės, regioninės ir tautinės teisinės kontrolės priemonės.

Dėl globalizacijos pastaraisiais dešimtmečiais rinkos
integracija išaugo. Tai pasireiškia naujomis gamybos
programomis, įskaitant dideles permainas darbo jėgos,
įdarbinimo ir darbo sąlygų srityje, išsiplėtusiomis tarptautinių ir pasaulinių ekonominių susitarimų erdvėmis
ir spartėjančiu prekių ir paslaugų komercializavimu. Kai
kurios permainos neabejotinai yra naudingos sveikatai,
tačiau kitos tiesiog pragaištingos. Komisija ragina dalyvaujančias šalis atsargiai vertinti naujus pasaulinius, regio
ninius ir dvišalius ekonominius – prekybos ir invesKomisija į tam tikras prekes ir paslaugas, pavyzdžiui,
į švaraus vandens ir sveikatos priežiūros prieinamumą, ticijų – politikos įsipareigojimus. Prieš prisiimant tokius
žvelgia kaip į pagrindinius žmonių bei visuomenės po- įsipareigojimus būtina perprasti egzistuojančių susitarireikius. Tokios prekės ir paslaugos turi būti prieinamos mų poveikį sveikatai, socialiniams sveikatos veiksniams
visuotinai, nepriklausomai nuo galimybių už jas susimo- ir sveikatos santykių teisumui.
kėti. Todėl tokiais atvejais ne rinka, o viešasis sektorius Be to, stebint poveikio sveikatai vertinimus peršasi išvagarantuoja pakankamą aprūpinimą ir prieinamumą.
da, kad prieš pasirašant tarptautinius susitarimus reikia
Viešasis sektorius turi ypač tvirtai vadovauti tiek užtik- leisti pasirašančiosioms šalims keisti savo įsipareigojirinant gyvybiškai svarbių sveikatai ir gerovei prekių bei mus, jei daroma neigiama įtaka sveikatai arba sveikapaslaugų teikimą, pavyzdžiui, vandens, sveikatos prie- tos santykių teisumui, iš pat pradžių numatant skaidrius
žiūros ir padorių darbo sąlygų, tiek ir kontroliuojant kriterijus, dėl kurių gali kilti tokių pakeitimų.
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Viešojo sektoriaus vadovavimas nepakeičia kitų dalyvių
– pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus – atsakomybės ir kompetencijos. Privataus sektoriaus atstovai
yra įtakingi ir pajėgūs daug ką globaliai padaryti sveikatos santykių teisumui. Iki šiol, deja, tokios iniciatyvos kaip socialinė įmonių atsakomybė neįrodė, kad jos

realiai daro kokį poveikį. Socialinė įmonių atsakomybė gali būti vertingas sprendimo būdas, tik tam reikia
įrodymų. Įmonių atsakomybė galėtų būti tuo tvirtu pagrindu, ant kurio būtų statomi atsakingi ir bendradarbiavimu pagrįsti santykiai tarp privataus sektoriaus ir
viešųjų interesų.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
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Sumažinti skirtumus sveikatoje jau šioje kartoje bus
įmanoma, jei mergaičių ir moterų – maždaug pusės
žmonijos – gyvenimas pagerės ir bus atkreiptas dėmesys į lyčių nelygybe. Moterų įgalinimas yra svarbiausias
dalykas siekiant sąžiningų sveikatos santykių.

Pa grin das veik ti
Lyčių nelygybė persmelkė visas visuomenes. Milijonų
mergaičių ir moterų sveikatai kenkia šališkumas dėl lyties valdžios, išteklių, teisių, normų ir vertybių, organizacijų struktūros ir programų vykdymo srityse. Moterų padėtis visuomenėje taip pat yra susijusi ir su vaikų
(berniukų ir mergaičių) sveikata bei išgyvenimu. Lyčių
nelygiateisiškumas įtakoja sveikatą ir per diskriminuojančius mitybos modelius, smurtu prieš moteris, neleidimu dalyvauti priimant sprendimus bei neteisingu
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padalinimu tarp darbo, poilsio ir geresnio gyvenimo galimybių.
Lyčių nelygybė atsiranda visuomenėje, ją galima įtakoti.
Nors praeitą amžių moterų padėtis daugelyje šalių žymiai pagerėjo, pažanga buvo netolygi, ir dar išlieka daug
problemų. Net už lygiavertį darbą moterims atlyginama
mažiau nei vyrams, prastesnės yra mergaičių ir moterų galimybės mokytis ir įsidarbinti. Motinų mirtingumo ir sergamumo lygis daugelyje šalių išlieka aukštas,
o reprodukcinės sveikatos paslaugos vis dar labai netolygiai paskirstytos valstybėse ir tarp jų. Lyčių nelygybės
apraiškos, paveldėtos iš praėjusių kartų, skatina veikti
aktyviau. Būtina veikti jau dabar, siekiant geresnės lyčių lygybės ir moterų įgalininimo, jei norima sumažinti
sveikatos skirtumus jau šioje kartoje.
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Kaip jau šioje kartoje panaikinti skirtumus

Ką reikia daryti
µ!5&#(5.#50#5--50#5-/)5'5(ó-5!,/5*-5ý.,/5%#(.5$-5ý5-è5ĥ#7
(#(5!è55&35050#5'è5*,#5#'(.5-*,(5#5'/-5ó&50#5-/)5'7
(ó-5 *)50#5%#)5 ĝ5Ġ65 3*ë5 ý.%)$(.5 .#-#(!è5 -0#5%5.)-5
*,#ĥ#ĝ,è65 -/5%/,5.#5 #5 *5&#5%35.#5 -)5#5&#5(ô5 ý.,/%5.#-5
-.,/%5.ĝ5,è5*,#5#'(.5*)5&#5.#5(#/-5-*,(5#5'/-85
R5 .#*5,#(5.#5 *)5&#5.#5(-5 #,5 .#5-#5(-5 -#-5.5'-5 *5-/5!(.5
ĥ')5!/-5 .#5--65 !5,(5./)5.#5 ',5!#5(5&#54/)5.Ġ5 !,/5*#Ġ65
3*ë5 ./5.#5(#Ġ5 '5ĥ/5'Ġ65 .#5-#5(ý5 #(5.#5.5.è5 #,5 ,'5.#5 $Ġ5
*)5,#5%#/-5#,5,#5%5&50#5'/-85

Priklausyti visuomenei, kurioje pats gyveni, yra gyvybiškai svarbu materialiniam, psichosocialiniam ir politiniam įgalinimui, kuris yra socialinės gerovės ir lygiateisiškumo sveikatos santykiuose pagrindas.
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bei interesus, ir tai darant, iškelti į viešumą ir pakeisti
nesąžiningą piramidinį socialinių išteklių paskirstymą
(sveikatos sąlygas), į kuriuos visi kaip piliečiai turi teisę
pretenduoti.

Valdžios santykių pokyčiai gali vykti įvairiais lygiais,
pradedant nuo mikrolygmens tarp asmenų, namų ūkių
Visuotinė yra teisė į sąlygas, kurių reikia norint pasiekti
arba bendruomenių, ir baigiant makrosfera, apimančia
aukščiausią sveikatos lygį. Pavojus, kad ši teisė gali būti
struktūrinius santykius tarp ekonominių, socialinių ir
pažeista, kyla dėl įsišaknijusios struktūrinės neteisybės.
politinių institucijų. Lygiai kaip siekiant realizuoti viSocialinė neteisybė pasireiškia įvairiose tarpusavyje su- sas teises ir užtikrinti sąžiningą būtinų materialinių bei
sikertančiose socialinėse kategorijose, tokiose kaip klasė, socialinių gėrybių paskirstymą tarp gyventojų, būtina
išsilavinimas, lytis, amžius, etniškumas, negalia ir geog- įgalinti socialines grupes siųsti atstovus politinių darrafija. Ji ženklina ne paprastą skirtumą, bet hierarchiją, votvarkių kūrimui ir sprendimų priėmimui, taip pat ir
ir atspindi gilias nelygybes skirtingų žmonių ir ben- būtina įgalinant veikti pagal principą iš apačios aukšdruomenių gerovės, galios ir prestižo srityse. Jau ir taip tyn, pradedant nuo paprastų žmonių. Pasipriešinimas
beteisiai žmonės ir toliau netenka privilegijų savo svei- neteisybei, su kuria susiduria labiausiai neprivilegijuoti
katos atžvilgiu – juk laisvė dalyvauti ekonominiuose, so- visuomenės žmonės, ir šių žmonių susivienijimas iškelia
cialiniuose, politiniuose ir kultūriniuose santykiuose tu- vietinius lyderius. Tai gali būti įkvepiantis procesas. Jis
ri esminę vertę. Įtrauktis, atstovavimas ir valdymas – visi leidžia žmonėms geriau pajusti, kad jie kontroliuoja sašie dalykai yra svarbūs socialiniam vystymuisi, sveikatai vo gyvenimą ir savo ateitį.
ir gerovei. Tuomet kai žmogaus galimybės dalyvauti yra
Bendruomenės ar pilietinės visuomenės veikla sveikatos
ribojamos, sukuriamas fonas neteisybei įsikeroti, pavyznelygybės sriyje nereiškia, kad valdžia atpalaiduojama
džiui, išsilavinimo, darbo srityje, prieinamumo į biomenuo jos pareigos garantuoti visapusiškų teisių paketą ir
dicinos ir technikos pažangą.
užtikrinti sąžiningą būtinų materialinių bei socialinių
Bet kokios rimtos pastangos sumažinti sveikatos ne- gėrybių paskirstymą tarp gyventojų grupių. Tiek iš virlygybę reikalauja pakeisti valdžios paskirstymą visuo- šaus žemyn, tiek iš apačios aukštyn, abu požiūriai vienomenėje ir globaliuose regionuose, įgalinant asmenis dai gyvybiškai svarbūs.
ir grupes tvirtai ir efektyviai atstovauti savo poreikius

Pa grin das veik ti
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Ką reikia daryti
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Tai, kad nėra pusiausvyros tarp atskirų tautų gerbūvio ir
jų turimos valžios atspindi didžiuliai sveikatos ir gyvenimo galimybių skirtumai tarp žmonių visame pasaulyje. Neabejotini globalizacijos privalumai vis dar paskirstyti visiškai neteisingai.

Pa grin das veik ti
Pokario laikotarpiu augimas vyko milžiniškais tempais.
Bet globaliai augant gerovei ir daugėjant žinojimui,
sveikatos santykiai globaliai netapo teisingesni. Užuot
suvienijęs ir suteikęs galimybę vargingesnėms šalims
pasivyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD, angl.,) šalis, šis globalizacijos laikotarpis (po 1980 m.) pasaulio šalis padalijo į laimėtojas
ir pralaimėtojas, išryškėjo ypač nerimą keliantis gyvenimo trukmės sąstingis ir sutrumpėjimas Afrikoje žemiau
Sacharos ir kai kuriose buvusios Tarybų Sąjungos šalyse. Ta pažanga, kuri 1960–1980 metais buvo pasiekta
globalinėje ekonomikoje ir kuriant teisingą sveikatos

R5 /(!5.#5(ó-5/5.)-5./5,#5ý-.#!5.#5/5!#5ĕ5&-5,5)5!,/7
*-5 *5!&5 .5'#5(#/-5 -)5#5&#5(#/-5 -0#5%5.)-5 0#%-5(#/-5 @5
*#,5'#/5-##5(%-5.3505-#-50#5%)503-5.35'5-#-65&35ë#Ġ5&35! 35ó65
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priežiūrą, buvo žymiai prislopinta vėlesniu laikotarpiu
(1980–2005 m.), kai dėl globalinės ekonominės politikos stiprų smūgį patyrė socialinio sektoriaus biudžetas ir socialinė plėtra. Taip pat per antrąją globalizacijos
fazę (po 1980 m.) pasaulyje žymiai padaugėjo finansų
krizių, jos pradėjo kartotis reguliariai, išplito konfliktai,
priverstinė bei savanoriška migracija.
Pripažįstant, kad dėl globalizacijos atsiranda bendri interesai ir ateities perspektyvos tarpusavyje viena nuo
kitos tampa priklausomos, tarptautinė bendruomenė
privalo iš naujo prisiimti įsipareigojimus tai daugiašalei sistemai, kurioje visos šalys, turtingos ir skurstančios,
dalyvautų lygiomis balso teisėmis. Tik tokios globalinio
valdymo sistemos dėka, kada sąžiningi sveikatos santykiai yra plėtros darbotvarkės centre ir tikra lygybė įtakoja sprendimų priėmimą, įmanoma atkreipti reikiamą
dėmesį į teisingą sveikatos priežiūrą.
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Pasaulis greitai keičiasi, ir nežinia, kokį poveikį sveikatai apskritai ir sveikatos nelygybei turės socialiniai, ekonominiai ir politiniai
pokyčiai šalyse ir ypatingai visame žemės rutulyje. Sprendimai dėl
socialinių sveikatos veiksnių bus daug efektyvesni, jei bus įdiegtos
bazinės duomenų sistemos, tame tarpe gyvybiškai svarbu, kad būtų įdiegtas socialinių sveikatos veiksnių registravimas bei nuolatinė
stebėsena, būtų sukurti mechanizmai, užtikrinantys, kad duomenys bus suprasti ir pritaikyti kurti efektyvesnėms strategijoms, sistemoms ir programoms. Gyvybiškai svarbu lavinti ir mokyti socialinių sveikatos veiksnių srityje.
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Ką reikia daryti
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Duomenų nebuvimas dažnai reiškia problemos nepripažinimą. Geri įrodymai apie sveikatos lygius ir jos pasiskirstymą bei apie socialinius sveikatos veiksnius yra iš
esmės būtini suprasti problemos mastą, veiksmus poveikiui įvertinti ir pažangai stebėti.

Pa grin das veik ti
Patirtis rodo, kad šalys, kurios neturi pagrindinių duomenų apie mirtingumą ir sergamumą pagal socialinius
ekonominius rodiklius, patiria sunkumų įgyvendindamos sveikatos santykių teisumo programą. Šalys, patiriančios didžiausių sveikatos problemų, įskaitant šalis,
kurios dalyvauja konfliktuose, turi mažiausiai gerų duomenų. Daugelis šalių neturi netgi bazinių sistemų visiems gimimams ir mirtims registruoti. Silpnos gimimų
registravimo sistemos turi didelių pasekmių vaikų sveikatai ir jų vystymosi rezultatams.
Reikia toliau stiprinti įrodymų bazę apie sveikatos nelygybę, socialinius sveikatos veiksnius ir apie tai, kas
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padeda juos gerinti. Deja, didžioji tyrimams skirto finansavimo dalis sukoncentruota į biomediciną. Taip
pat daug tyrimų išlieka šališki lyčių atžvilgiu. Tradicinės
duomenų rinkimo hierarchijos (pagal kurias atsitiktiniai
kontroliuojami tyrimai ir laboratoriniai eksperimentai
iškeliami į pirmą vietą) paprastai netinka tyrimams apie
socialinius sveikatos veiksnius. Apie įrodymus reikia
spręsti pagal jų tikimą užduočiai, t. y. ar jie įtikinamai
atsako į užduotą klausimą.
Įrodymai yra tik viena dalis to, kas įtakoja politinius
sprendimus – politinė valia ir institucijų kompetencija
taip pat yra svarbūs. Politikai turi suprasti, kas daro įtaką gyventojų sveikatai ir kas sukelia pokyčius. Norint,
kad didėtų socialinių sveikatos veiksnių įtaka, reikia
gerinti specialistų kompetenciją, įtraukti mokymą apie
socialinius veiksnius į sveikatos ir medicinos personalo
mokymo programas.
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Išdėstėme, kokių svarbiausių veiksmų kvie- PSO
čiama imtis rekomendacijose. Toliau apibū- PSO yra įgaliota pasaulio sveikatos lyderė. Atėjo laikas
dinsime, nuo ko priklauso efektyvi veikla. sustiprinti PSO vadovaujantįjį vaidmenį sudarant veiksmų planą dėl socialinių sveikatos veiksnių ir dėl pasauSveikatos santykių teisumo pagrindas yra vy- lio sveikatos santykių teisumo. Tai apima ištisą spektrą
riausybės veikla viešajame sektoriuje. Tačiau veiksmų, įskaitant ir:
tai ne tik vyriausybės uždavinys. Tikra veikla R5 ,5(#è5 *)5&#5.#5%è5 *5-/5&#)5 #,5 (5#)5(5&#5(#/5 &35!#/8
gerinant sveikatos santykių teisumą įmano- Imtis prižiūrėtojos vaidmens palaikant socialinių sveikatos veiksnių kompetencijos kūrimą ir politikos darną
ma tik per pilietinės visuomenės dalyvavimą
tarp partnerių agentūrų daugiašalėje sistemoje; pasaulio
demokratiniuose procesuose ir politikoje, mastu ir tarp šalių narių stiprinti techninius gebėjimus
kuri būtų vykdoma tiek regioniniu, tiek ir atstovauti visuomenės sveikatai visose pagrindinėse
globaliniu lygiu, būtų pagrįsta tyrimais, pa- daugiašalėse institucijose; palaikyti šalis nares, kuriančias mechanizmus darniai politikai ir socialiniams sveigrindžiančiais sveikatos santykių teisumą, katos veiksniams plėtoti.
bei privataus sektoriaus bendradarbiavimu. R5/5-.5.35'-5#,5ý0,5.#5(#5'-85 Remti požiūrį į sveikaDau gia ša lės agen tū ros
Svarbiausia Komisijos rekomendacija – tai būtinybė
užtikrinti įvairių sektorių darną, priimant sprendimus
ir gerinant veiklą siekiant socialinių sveikatos veiksnių
efektyvumo ir sveikatos santykių teisumo. Daugiašalės
specialiosios ir finansavimo agentūros gali daug nuveikti stiprindamos savo bendrą poveikį socialiniams sveikatos veiksniams ir sveikatos santykių teisumui, įskaitant ir:

R5555-/5&#5(#)5-.5ó5$#5')5#,50#%-5'Ġ5,5(/5'è8 Priimti sveikatos santykių teisumą kaip pagrindinį bendrą tikslą ir
naudoti bendrą pasaulinę rodiklių struktūrą vystymosi
pažangai stebėti; bendradarbiauti iš įvairių agentūrų sudarytose teminėse darbo grupėse darnių socialinių sveikatos veiksnių klausimais.

tos santykių teisumą kaip į tikslą ir įvertinti pažangą
tarp šalių ir jų viduje; remti nacionalinių sveikatos santykių teisumo stebėjimo sistemų steigimą šalyse narėse
ir kurti reikalingus techninius išteklius šalyse; paremti
šalis nares, kurios plėtoja ir naudoja sveikatos santykių
teisumo poveikio įvertinimo priemones ir kitas su sveikatos santykių teisumu susijusias priemones kaip nacionalinį teisingumo kriterijų; reguliariai organizuoti
pasaulinius susitikimus, kurie būtų pasaulinės situacijos
periodinės apžvalgos dalis.

R55%)'5*5.(5#5$)-5-.#*5,#5(#5'-85Kurti vidinę socialinių sveikatos veiksnių kompetenciją visoje PSO, pradedant jos vadovybe regioniniuose biuruose ir baigiant
šalių programomis.

Na cio na li nė ir vie tos val džia

Socialinių sveikatos veiksnių ir sveikatos santykių teisumo gerinimo pagrindas – įgalintas viešasis sektorius,
kur bendradarbiavimas pagrįstas teisingumo, piliečių
dalyvavimo ir įvairių sektorių principais. Tam reikia
stiprinti pagrindines valdžios ir valstybės institucijų
funkcijas tiek nacionaliniu, tiek subnacionaliniu lygiu,
ypač politikos darnumo, piliečių dalyvavimu paremto
valdymo, planavimo, reglamentų plėtotės ir vykdymo
R555,-5(#-5 5ĕ5&#Ġ5(5,#Ġ55&35050#5'-50&5(.5*5-/5&ý85
bei standartų nustatymo atžvilgiu. Tai priklauso ir nuo
Remti lygiavertį šalių narių ir kitų tarpininkų dalyvaviPSO remiamos sveikatos ministerijos tvirto lyderiavimą pasaulinėse politikos kūrimo institucijose.
mo ir vadovavimo. Vyriausybės veiksmai apima:

R55,5(/-5#,5.5-%#5.#(5!-5ŀ5((5-50#5'-85 Užtikrinti, kad
paramos augimas ir skolų nurašymas įtakotų darnius
sveikatos politikos sprendimus ir socialinius veiksnius
paramą gaunančiose vyriausybėse, taikant sveikatos
santykių teisumo ir socialinių sveikatos veiksnių rezultatų rodiklius kaip pagrindines paramos gavėjų atskaitomybės sąlygas.
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R5 5 #5-)-5 035,#/5-35ó-5 *)5&#5.#5%)-5 -/55,#5(#5'è85 Prisiimti
atsakomybę už veiksmus dėl sveikatos ir sveikatos santykių teisumo aukščiausiu valdžios lygmeniu ir užtikrinti,
kad kuriant strategijas visose ministerijose ir departamentuose būtų nuosekliai į tai atsižvelgiama. Sveikatos
ministrai gali padėti skatinti pasaulinius pokyčius – jie
atliks lemiamą vaidmenį padėdami įtraukti į šį reikalą
valstybės vadovus ir kitas ministerijas.

R55#%5&)-5ó&5.#5-#(5!/5')5-.#*5,#5(#5'-85Įsipareigoti palaipsniui kurti visuotines sveikatos priežiūros paslaugas; įsteigti centrinį lyčių lygybės padalinį, kuris skatintų lyčių lygybę priimant visus vyriausybės sprendimus; gerinti kaimo pragyvenimo šaltinius, investicijas
į infrastruktūrą ir paslaugas; pagerinti sąlygas lūšnynų
kvartaluose ir stiprinti vietinį piliečių nuomone pagrįstą
miestų planavimą; investuoti į įdarbinimą ir darbo jėgos
politiką bei programas; investuoti į AVU; siekti visuotinio būtiniausių sveikatos paslaugų teikimo ir socialinių
programų veikimo, nepriklausomai nuo žmogaus galimybių susimokėti, siekti visuotinės socialinės apsaugos;

sukurti nacionalinę teisinę sveikatai kenkiančių prekių
kontrolės struktūrą.

R5#5((5-#85 Racionalizuoti įeinančius tarptautinius finansinius srautus (parama, skolų nurašymas) per poveikio socialiniams sveikatos veiksniams struktūras,
reikalaujant skaidrios atskaitomybės; stiprinti pajamas
renkant patobulintus progresyvius vidaus mokesčius ir
bendradarbiauti su kitomis šalimis narėmis plėtojant
regioninius ir (arba) pasaulinius pasiūlymus naujų tarptautinio valstybinio finansavimo šaltinių klausimu.

R5 5.50#5'-65ý0,5.#5(#5'-5#,5')5%35'-85Siekti visuotinės gimimų registracijos; nustatyti tarpvyriausybinės
veiklos rodiklius sveikatos santykių teisumui, įsteigiant
nacionalinę sveikatos santykių teisumo stebėjimo sistemą; sukurti galimybes naudoti sveikatos santykių teisumo poveikio įvertinimą kaip standartinį protokolą
priimant visus pagrindinius politinius sprendimus; užtikrinti specialistų ir politikos kūrėjų švietimą socialinių
sveikatos veiksnių klausimais ir gerinti visuomenės supratimą apie socialinius sveikatos veiksnius.
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Pi lie ti nė vi suo me nė
Būti įtrauktam į visuomenę, kurioje gyveni, yra
būtina visais materialiniais, psichosocialiniais ir
politiniais aspektais, nes tai yra socialinės gerovės
#,5-0#5%5.)-5-(5.35%#Ġ5.#5-/5')5*5!,#(5-85 Kaip bendruomenės nariai, paprastų žmonių atstovai, paslaugų
ir programų tiekėjai bei rezultatų stebėtojai, pilietinė
visuomenė nuo pasaulinio iki vietinio lygmens sudaro
gyvybiškai svarbų tiltą tarp strategijų ir planų ir realių
pokyčių bei visų mūsų gyvenimų pagerėjimo. Padėdama organizuoti ir skatinti skirtingus balsus įvairiose
bendruomenėse, pilietinė visuomenė gali tapti galinga
kovotoja už sveikatos santykių teisumą. Daugelis čia išvardintų veiksmų bus, bent jau iš dalies, pilietinės visuomenės spaudimo ir paskatinimo rezultatas; daugelis
svarbių etapų (įgyvendintų arba ne) siekiant sveikatos
santykių teisumo jau šioje kartoje pasižymės tuo, kad
bus atidžiai stebimi pilietinės visuomenės veikėjų. Pilietinė visuomenė gali atlikti svarbų vaidmenį socialinių
sveikatos veiksnių gerinimo klausimu:

standartus ir kodeksus; užtikrinti, kad įdarbinimas ir
darbo sąlygos būtų sąžiningos tiek vyrams, tiek moterims; sumažinti ir išnaikinti vaikų darbą bei užtikrinti,
kad būtų laikomasi darbo sveikatos ir saugos standartų; remti ugdomojo ir profesinio mokymo galimybes
kaip dalį įdarbinimo sąlygų, ypač pabrėžiant galimybes
moterims; užtikrinti, kad privataus sektoriaus veikla ir
paslaugos (gyvybę gelbstinčių vaistų gamyba ir patentavimas, sveikatos draudimo schemų teikimas) prisidėtų
prie sveikatos santykių teisumo, o ne jam kenktų.

R5 (50-5.#5#5$-5ý5.35,#5'/-9 Įsipareigoti vykdyti užleistų ligų ir skurdo ligų tyrimus ir vystymą, dalintis tos srities
(pvz., farmacijos patentų) žiniomis, kurios gali išsaugoti
gyvybę.

Mokslo tiriamosios įstaigos

Žinios apie sveikatos situaciją pasaulio, regiono, valstybės ir vietos lygiu, ką galima padaryti tokiai situacijai
pagerinti, kas yra veiksminga norint pakeisti sveikatos
R55&350/55'5*)5&#5.#5%)5$65*&5(/)5-65*,)5!,5')5-5#,5 nelygybę darant įtaką socialiniams sveikatos veiksvertindama. Dalyvaudama nacionalinių įvairių sekto- niams, yra svarbiausios Komisijai ir tai yra visų jos rerių organizacijų ir vietinės sveikatos politikos kūrimo, komendacijų pamatas. Tyrimai yra reikalingi, bet ne
planavimo, programų vykdymo ir vertinimo sociali- moksliniams tikslams, o naujai nuomonei sukurti ir
niuose etapuose, įvertindama vietinio lygio poreikius, paskleisti praktiniais ir prieinamais būdais visiems mipaslaugų teikimą ir palaikymą, stebėdama paslaugų ko- nėtiems partneriams. Tyrimai ir žinios apie socialinius
sveikatos veiksnius ir būdus veikti sveikatos santykių
kybę, teisingumą ir poveikį.
teisumo labui priklausys nuo pastovaus mokslininkų bei
R5.5ó55'5,54/&5.5./-85Stebėdama ir pranešdama bei specialistų atsidavimo. Tačiau jie priklausys ir nuo naujų
agituodama dėl tam tikrų socialinių sveikatos veiksnių, metodikų – įvairių įrodymų pripažinimo ir naudojimo,
pavyzdžiui, lūšnynų sąlygų gerinimo ir paslaugų teiki- lyčių diskriminacijos tyrimo procese pripažinimo ir glomo, oficialaus ir neoficialaus įdarbinimo sąlygų, vaikų baliai paplitusių žinių tinklų bei bendruomenių pridėtidarbo, vietinių gyventojų teisių, lyčių lygybės, sveikatos nės vertės pripažinimo. Šios srities dalyvių veiksmai:
ir mokymo paslaugų, įmonių veiklos, prekybos sutarčių
R5 /.#5 #,5 -%&#-5.#5 ĥ#5(#-5 *#5 -)5#5&#5(#/-5 -0#5%5.)-5
ir aplinkos apsaugos.
veiksnius. Užtikrinti, kad tyrimų finansavimas būtų
skirtas socialinių sveikatos veiksnių darbams; paremti globalų sveikatos stebėjimo ir daugiašalį, nacionalinį
Pri vatus sek to rius
bei vietinį skirtingų sektorių darbą plėtojant ir tiriant
Privatus sektorius daro didelę įtaką sveikatai ir gerovei.
socialinių sveikatos veiksnių rodiklius ir įvertinant inNors komisija ir patvirtino gyvybiškai svarbų valstybinio
ter vencijos poveikį; sukurti ir išplėsti virtualius tinklus
sektoriaus vaidmenį siekiant sveikatos santykių teisuir informacijos rinkimo, apdorojimo ir leidybos centrus,
mo, bet tai dar nereiškia, kad sumenkinama privataus
organizuotus remiantis atviros prieigos principais ir valsektoriaus veiksmų svarba. Tačiau reikia pripažinti ir
domus taip, kad būtų lengvesnė prieiga iš visų dideles,
neigiamą šio sektoriaus poveikį ir siekti atsakomybės
vidutines ir žemas pajamas turinčių vietovių; prisidėti
už veiklą bei ją reglamentuoti. Nežiūrint nepageidauprie protų nutekėjimo krypties pakeitimo iš žemas ir vijamų poveikių sveikatai ir sveikatos santykių teisumui
dutines pajamas turinčių šalių; spręsti bei pašalinti lyčių
kontrolės, privatus sektorius gali daug ką pasiūlyti sveidiskriminaciją iš tyrimus atliekančių komandų, jų pasiūkatai ir gerovei pagerinti. Tokie veiksmai apima:
lymų, projektų, praktikos ir ataskaitų.
R5.5-5%#(5!/5')5-.#*5,#5(#5'è85Pripažinti ir atsakingai reaguoti į tarptautinius įdarbinimo praktikos susitarimus,

Šis klausimas – ar tikėtina panaikinti sveikatos skirtumus jau šioje kartoje – turi du
aiškius atsakymus. Jei mes ir toliau gyvensime taip, kaip dabar, – nėra jokios galimybės. Tačiau jei yra nuoširdus troškimas keistis, jei yra vizija, kaip sukurti geresnį
ir teisingesnį pasaulį, kuriame žmogaus gyvenimo šansų ir jo sveikatos daugiau nežlugdytų jo gimimo vieta, jo odos spalva ar tai, kad jo tėvai stokojo galimybių, tuomet atsakymas yra – galime daug pasiekti keliaudami ta linkme.
Kaip tvirtinome ataskaitoje, veikti galima. Tačiau veikla turi būti suderinta ir sumodeliuota pagal pagrindinius veiksnius, visose aukščiau aptartose veiklos srityse
su šaknimis raunant struktūrinę nelygybę ir tokiu būdu greičiau užtikrinant gerovę.
Kad tai būtų pasiekta, pokyčiai turi prasidėti gyvenimo pradžioje ir trukti visą gyvenimą. Kviesdami panaikinti atotrūkį jau šioje kartoje nemanome, kad sveikata nustos
priklausyti nuo socialinės padėties arba didžiuliai skirtumai tarp šalių bus panaikinti
per 30 metų. Tačiau faktai, kurie pateikti galutinėje ataskaitoje, tiek dėl greičio, per
kurį sveikata gali pagerėti, tiek dėl priemonių, reikalingų pokyčiams pasiekti, drąsina
mus tikėti, kad vis dėlto žymiai sumažinti skirtumus yra iš tiesų įmanoma.
Tai ilgalaikė darbotvarkė, reikalaujanti jau dabar pradėti investicijas, žymiai keičiant socialinę politiką, ekonominius susitarimus ir politinę veiklą. Šie veiksmai turėtų būti nukreipti į iki šiol skriaudžiamų žmonių, bendruomenių ir šalių, įgalinimą.
Turime žinių ir priemonių kaip to siekti – jos randamos šioje ataskaitoje. Dabar,
norint įgyvendinti šias itin sunkias, bet įmanomas permainas, reikalinga politinė valia. Jei atidėliosime šį darbą, sekančius dešimtmečius į tai bus žiūrima kaip į visišką
nesugebėjimą prisiimti atsakomybės, gulančios ant mūsų pečių.

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

ŠALYS NARĖS:
Airija
Albanija
Andora
Armėnija
Austrija
Azerbaidžanas
Baltarusija
Belgija
Bosnija ir Hercogovina
Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Gruzija
Islandija
Italija
Izraelis
Juodkalnija
Kazachstanas
Kipras
Kirgistanas
Kroatija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksemburgas

Malta
Monakas
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Vengrija
Nyderlandai
Norvegija
Portugalija
Moldovos Respublika
Rumunija
Rusijos Federacija
San Marinas
Serbija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Tadžikistanas
Buvusi Jugoslavijos
Makedonijos respublika
Turkija
Turkmėnistanas
Ukraina
Jungtinė Karalystė
Uzbekistanas

Atsakomybės apribojimas
Šiame leidinyje skelbiama apibendrinta Socialinių sveikatos veiksnių komisijos nuomonė. Ji nebūtinai išreiškia Pasaulio sveikatos organizacijos sprendimus arba oficialią politiką. Šiame leidinyje
vartojami pavadinimai ir medžiaga neatspindi Pasaulio sveikatos organizacijos nuomonės apie šalies, teritorijos, miesto ar vietovės teisinį statusą, jų valdžią, nustatytas sienas bei ribas. Punktyrinės linijos žemėlapiuose rodo apytiksles sienų linijas, dėl kurių dar gali nebūti iki galo susitarta.
Konkrečių bendrovių ar tam tikrų gamintojų paminėjimas nereiškia, kad Pasaulio sveikatos organizacija juos remia ar rekomenduoja labiau nei kitas panašaus pobūdžio bendroves ar gamintojus,
kurie čia nėra paminėti. Patentuotų gaminiųvadinimai paprastai išskiriami pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, nebent per klaidą taip nepadaryta.
Pasaulio sveikatos organizacija ėmėsi visų deramų atsargumo priemonių, kad būtų patikrinta šiame leidinyje pateikiama informacija. Nepaisant to, čia publikuojama medžiaga pateikiama be
jokių rašytinių ar sakytinių garantijų. Atsakomybė už šios medžiagos interpretaciją ir naudojimą tenka jos skaitytojui. Pasaulio sveikatos organizacija neatsako už žalą, padarytą dėl šios medžiagos naudojimo.

