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Santrauka 
2020–2025 m. Europos darbo programoje „Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos“ (EDP) nustatomi ateinančių penkerių metų pri-
oritetai, pradedant teisėtais Regiono piliečių lūkesčiais, susijusiais su jų sveikatos priežiūros institucijomis. Žmonės nori, kad jų institucijos 
užtikrintų teisę į visuotinį kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumą nesibaiminant dėl finansinių sunkumų; jie pageidauja, kad institucijos 
užtikrintų veiksmingą apsaugą nuo ekstremalių sveikatai situacijų; taip pat jie siekia turėti galimybę gyventi sveikoje visuomenėje, kurioje veiks-
mai visuomenės sveikatos srityje ir derama viešoji politika užtikrintų geresnį gyvenimą gerovės ekonomikoje. Žmonės vis labiau (ir pagrįstai) 
reikalauja, kad sveikatos priežiūros institucijos atsiskaitytų dėl šių lūkesčių patenkinimo. EDP pateikiama vizija, kaip PSO Europos regioninis 
biuras gali padėti valstybių narių sveikatos priežiūros institucijoms priimti šį iššūkį kiekvienoje šalyje atskirai ir bendrai visame Regione.
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Santrumpos
13-oji BDP 2019–2023 m. 13-oji bendroji darbo programa 

COVID-19 Koronaviruso liga

DVT Darnaus vystymosi tikslai

EDP 2020–2025 m. Europos darbo programa 

ESSP PSO Ekstremalių sveikatai situacijų programa

GIB Geografiškai išskaidytas biuras

JTTVBP Jungtinių Tautų tvaraus vystomojo bendradarbiavimo programos

NL Neužkrečiamosios ligos

NPAPA Nepriklausoma pasirengimo ir atsako į pandemijas apžvalga

PŠESS Pagalbos šalims ir ekstremalių situacijų skyrius

RDB Regiono direktoriaus biuras

ŠSPS Šalių sveikatos programų skyrius

ŠSPSS Šalių sveikatos politikos ir sistemų skyrius

TSPT Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (2005 m.)

VOS Veiklos operacijų skyrius

VSPA Visuotinė sveikatos priežiūros aprėptis

VT Vykdomoji taryba
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Visame pasaulyje (ir Europos regione) PSO valstybės 
narės yra įsipareigojusios įgyvendinti tris tarpusavyje 
susijusius strateginius prioritetus, kurie yra pagrin-
diniai 2019–2023 m. PSO 13-osios bendrosios darbo 
programos (13-oji BDP) ramsčiai:

• visuotinės sveikatos priežiūros aprėpties (VSPA) 
link

• geresnė žmonių apsauga nuo ekstremalių sveikatai 
situacijų

• sveikos gyvensenos ir visų bet kurio amžiaus 
žmonių gerovės užtikrinimas.

Šie trys prioritetai yra įtvirtinti 2030 m. darnaus vys-
tymosi tikslų (DVT) darbotvarkėje ir yra susiję su tri-
mis plataus užmojo sveikatos sektoriaus uždaviniais, 
vadinamais trijų milijardų uždaviniais, įgyvendinamais 
siekiant DVT (1 langelis).

EKSTREM
A

LIO
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VEIKATOS PRIEŽIŪROS APRĖPTIS 

1 LANGELIS. TRIJŲ MILIJARDŲ UŽDAVINIAI

13-oji BDP yra susijusi su trijų milijardų uždavi-
niais, akcentuojamais sveikatos sektoriuje siekiant 
DVT pasaulyje:

• Vienu milijardu daugiau žmonių džiaugiasi 
visuotine sveikatos apsauga.

• Vienu milijardu daugiau žmonių yra geriau 
apsaugoti nuo ekstremalių sveikatai situa-
cijų.

• Vienu milijardu daugiau žmonių džiaugiasi 
geresne sveikata ir gerove.

EDP apibrėžtas Europos regiono indėlis įgyvendi-
nant 13-ąją BDP ir siekiant šių pasaulinių uždavi-
nių. Talino chartija „Sveikatos sistemos sveikatai ir 
gerovei užtikrinti“, Astanos deklaracija dėl pirmi-
nės sveikatos priežiūros, Ostravos deklaracija dėl 
šeštosios aplinkos ir sveikatos ministrų konferen-
cijos ir Šanchajaus deklaracija dėl sveikatos skati-
nimo Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 suda-

ro tvirtą pagrindą nukreipti Regiono darbą į šiuos 
pagrindinius prioritetus, o COVID-19 pandemija tik 
dar labiau sustiprina poreikį skubiai dėti pastan-
gas tam, kad būtų pasiekti šie uždaviniai.
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2019 m. rugsėjo mėn. išrinkus naująjį PSO Europos 
regiono direktorių ir Vykdomajai tarybai 2020 m. vasa-
rio mėn. vykusios 146-osios sesijos metu jį paskyrus, 
PSO Europos regiono valstybės narės pareikalavo, kad 
PSO Europos regiono biuras daugiau dėmesio skir-
tų šiems trims pagrindiniams prioritetams. Tai ypač 
skatina susivienyti siekiant geresnės sveikatos visame 
Regione įgyvendinant 2020–2025 m. Europos darbo 
programą (EDP).

Vėliau COVID-19 pandemija nelauktai paveikė Euro-
pos regioną. Pandemija padarė ir tebedaro didelę žalą 
žmonėms ir bendruomenėms, sveikatos priežiūros 

1	 PSO	Europos	padalinį	sudaro	Regiono	biuras	Kopenhagoje,	Danijoje;	32	šalies,	vietos	ir	ryšių	palaikymo	padaliniai;	trys	subregioniniai	
PSO	Ekstremalių	sveikatai	situacijų	programos	(ESSP)	centrai;	penki	geografiškai	išskaidyti	biurai	(GIB);	ir	viena	PSO	valdoma	
partnerystė.	PSO	Barselonos	biuras	sveikatos	sistemų	stiprinimui	Ispanijoje	neturi	tokio	paties	statuso	kaip	ir	GIB,	nes	Ispanijoje	
nėra	suderinto	PSO	veikimo	reglamentavimo.	Tačiau	Ispanija	ir	PSO	pakartotinai	įsipareigojo	rasti	šios	ilgai	trunkančios	problemos	
sprendimą	ir	vyksta	derybos,	kuriose	dalyvauja	ir	PSO	generalinio	direktoriaus	biuras.

darbuotojams, sveikatos sistemoms ir socialinei ap-
saugai, ekonomikai ir visuomenei apskritai. Daugy-
bė žmonių stengiasi išlaikyti šį daug streso keliantį 
išbandymą nenukentėję. Ekonominiai pandemijos 
padariniai taip pat turės įtakos sveikatai ir gerovei vi-
same Regione. COVID-19 krizė turi didelį poveikį svei-
katos sistemoms ir socialinei apsaugai, PSO Europos 
padalinio1 (kaip institucijos) vaidmeniui ir EDP. Imtasi 
priemonių tam, kad būtų iš esmės pertvarkytos svei-
katos sistemos ir socialinė apsauga Regione siekiant 
sukurti skaitmeninę, pažangią, į rezultatus nukreiptą 
ir į žmones orientuotą sistemą ateityje.
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EDP atspindi PSO Europos padalinio sprendimą nepamiršti 
nė vieno ir sustiprinti sveikatos priežiūros institucijų lyderystę 
Regione.

Nepamiršti nė vieno. Nelygybės sveikatos srityje egzistavimas 
rodo kiek daug dar reikia padaryti tam, kad būtų sukurta ly-
giateisė visuomenė. Nelygybė visada buvo iššūkis Europos re-
gione: tiek sveikatos, tiek politine prasme. Užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinė situacija Regione pabrėžia socialinės-ekono-
minės nelygybės bei netolygios naštos dėl neužkrečiamųjų 
ligų (NL) problemų sprendimo svarbą. Pavyzdžiui, kai kuriose 
šalyse ankstyvos mirties nuo keturių pagrindinių NL rizika yra 
mažesnė nei 10 %, bet didesnė nei 31 % kitose šalyse. Išlieka 
pastebimų skirtumų, nes situacijos Regiono šalyse suvieno-
dinimas vyksta itin lėtai ir yra siejamas su dideliais investicijų 
į sveikatą skirtumais. To atspindys yra nesikeičianti situacija, 
o kartais ir blogėjanti dėl lygiateisiškumo sveikatos priežiūros 
srityje daugybėje valstybių narių nebuvimo. Tokiomis aplinky-
bėmis COVID-19 pandemija labiausiai paveikė skurdžiausius 
ir pažeidžiamiausius žmones, o jau ir prieš tai buvusi nelygy-
bė tapo dar akivaizdesnė. Pandemija sustiprino investavimo 
į  socialinę sritį mažinimo poveikį, taip parodžiusi, kiek daug 
visuomenėse dar reikia padaryti, kad sveikatos priežiūra ir 
socialinė apsauga atitiktų gerovės ekonomiką. Deja, lėtą re-
gioninės konvergencijos tempą dar labiau lėtina lyčių ir soci-
alinė nelygybė sveikatos srityje atskirose šalyse, nepakanka-
mas dėmesys didelėms pažeidžiamų asmenų grupėms ir su 
migracija į šalis ir šalių viduje susiję iššūkiai. Todėl EDP ypač 
akcentuojamas principas „nepamiršti nė vieno“.
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Lyderystė ir valdymas. EDP akcentuojama būtinybė 
gerinti sveikatos priežiūros institucijų lyderystės įgū-
džius. Daugelyje valstybių narių COVID-19 krizė susti-
prino sveikatos priežiūros darbuotojų vaidmenį plačio-
sios visuomenės akyse. Tačiau kai kuriose šalyse iki 
tol buvusį nusivylimą dar labiau padidino sunkumai, 
su kuriais sveikatos priežiūros institucijos susidūrė 
valdydamos COVID-19 krizę. Visame Europos regi-
one žmonės vis labiau nori, kad valdžia užtikrintų jų 
pamatines teises į geresnę sveikatą ir gerovę, visuo-
tinį sveikatos priežiūros prieinamumą, teisę gyventi 
saugiose, palaikančiose ir sveikose bendruomenėse; 
taip pat teisę į sveikatos saugumą. Sveikatos priežiū-
ros institucijos vis labiau nerimauja dėl atotrūkio tarp 
šių teisėtų lūkesčių ir konkrečios blogėjančios aplin-
kos bei sveikatos priežiūros paslaugų, kurias riboja 
trūkumai, investicijų mažinimas, komercializacija ar 

net korupcija. Šis atotrūkis tarp lūkesčių ir patirties, 
kurį dar labiau didina infodemija prasidėjus COVID-19 
krizei, mažina pasitikėjimą sveikatos sektoriaus val-
dymu. EDP ypač akcentuojamas pajėgumų poreikis, 
kurie reikalingi norint užtikrinti efektyvią sveikatos 
sektoriaus lyderystę ir bendradarbiauti su kitais po-
litikos sektoriaus, kad sveikatos priežiūros institucijos 
galėtų pateisinti gyventojų, kuriems jos teikia paslau-
gas, lūkesčius.

Būtinybė susitelkti į sveikatos priežiūros sistemų ir vi-
suomenės sveikatos priežiūros paslaugų atsigavimą, 
atsparumą ir patikimumą prasidėjus COVID-19 pan-
demijai tik sustiprina pasiryžimą neužmiršti nė vieno 
ir pagerinti sveikatos priežiūros institucijų vadybinius 
įgūdžius.
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Pagrindiniai EDP prioritetai nustatyti atsižvelgiant 
į teisėtus piliečių lūkesčius. Žmonės tikisi, kad jų val-
džia užtikrins jų teisę į visuotinį kokybiškos sveikatos 
priežiūros prieinamumą nesibaiminant dėl finansinių 
sunkumų, į  jų apsaugą nuo ekstremalių sveikatai si-
tuacijų ir į geresnę sveikatos priežiūrą ir gerovę visais 
amžiaus tarpsniais.

Tai užtikrina konkrečių sričių, sudarančių PSO Eu-
ropos padalinio techninį portfelį, politikos kryptys (2 
langelis). Pagrindinis EDP akstinas yra privilegijuoti 
tas darbo kryptis ir iniciatyvas, kurios tiesiogiai prisi-
deda prie trijų pagrindinių prioritetų ir kartu sudaro 
atsigavimo ir reformos po COVID-19 krizės progra-
mą. Portfelį papildo keturios pavyzdinės iniciatyvos: 
jomis siekiama paskatinti pokyčius susitelkiant į  itin 
svarbius klausimus, kurie dažniausiai akcentuojami 
valstybių narių darbotvarkėse ir dėl kurių didelio ma-
tomumo šis aukšto lygio politinis įsipareigojimas gali 
lemti pokyčius.

Dėl COVID-19 pandemijos ir didelių jos pasekmių 
ekonomikai sveikatos priežiūros sistemos ir socialinė 
apsauga atsidūrė nepalankioje padėtyje. Net ir page-
rinus gydymą, testavimą ir skiepijimą, perėjimas prie 
stabilios situacijos, kai bus pasiektas žemas užsikrė-
timo šia liga lygis, nepraeis be sudėtingų pasekmių. 
Sveikatos priežiūros sistemos ir socialinė apsauga 
susiduria su išvargusių „priešakinės linijos“ darbuo-
tojų, išeikvotų biudžetų ir gydymo laukiančių žmonių 
problemomis. Akivaizdu, kad dar nežinomas visas 
šių pasekmių mastas, bet COVID-19 krizė atskleidė 
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų bei jas tei-
kiančių darbuotojų pažeidžiamumą ir nepakankamą 
finansavimą.

Rezultatas – tvirtesnis bendras susitarimas, kad tiek 
sveikatos priežiūra, tiek socialinė apsauga, tiek vi-
suomenės sveikata yra svarbūs gerovės ekonomikos 
elementai su sąlyga, kad atsigavimas ir reforma leis-
tų tvariai įveikti sunkumus, su kuriais susiduriama 
šiandien ir kurie iškils ateityje, daugiausia investuo-
jant į  atsparių ir patikimų sistemų sukūrimą. Turės 
būti užtikrinta pusiausvyra tarp visuotinio apsaugos ir 
visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumo, grei-
to bei tinkamo reagavimo į  ekstremalias situacijas 
ir sveiko gyvenimo būdo bei gerovės visais amžiaus 
tarpsniais laidavimo. Todėl būtina pasiekti, kad būtų 
valdoma įžvalgiai, drąsiai ir kūrybingai, kad būtų su-
darytos galimybės pasinaudoti patirtimi, o ne ieškoti 
trumpalaikių problemų sprendimo būdų.

Dabar Regiono ir subregionų bei nacionaliniu ir subna-
cionaliniu lygmeniu vykstančiose diskusijose sveikata 
ir sveikatos priežiūros sistemos susilaukia daugiau 
nei kada nors anksčiau dėmesio. Šios krizės metu 
PSO Europos regioninis biuras pradėjo vaidinti svarbų 
vaidmenį valdyme. PSO Europos padalinys įrodė, kad 
gali dirbti tiek kaip vieninga PSO, tiek ir kaip vienin-
gos Jungtinės Tautos, nes gali suvienyti ir mobilizuoti 
valstybes nares ir institucijas visame įvairialypiame 
Regione, o  prireikus sukurti subregioninius mecha-
nizmus ir įtraukti net ir mažas šalis, taip pat kad jis 
gali dislokuoti darbuotojus, o prireikus nedelsiant juos 
pasitelkti, kad jam pavyksta laiku išleisti atitinkamas 
normatyvines gaires bei koordinuoti ir paskatinti as-
mens apsaugos priemonių pirkimus, kad jis sugeba 
ryžtingai ir objektyviai palaikyti ryšius. Regionui perei-
nant į atsigavimo ir reformos laikotarpį, PSO Europos 
padalinys visu tuo remdamasis gali padėti šalims ir 
palengvinti diskusijas tarp sveikatos priežiūros ir soci-
alinėje-ekonominėje srityje dirbančių žmonių.
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Tam, kad valstybinės politikos prioritetu taptų žmo-
nės, konkrečių veiksmų, kurių imamasi siekiant at-
sigavimo, turėtų būti imamasi visoje šalyje. Todėl 
siekiant užtikrinti, kad PSO Europos padalinio tech-
ninis portfelis būtų grindžiamas techninių programų 
sąveikomis, didžiausią dėmesį skiriant pagrindiniams 
EDP prioritetams (2 langelis), būtina imtis praktiškų, 
sąmoningų ir suderintų veiksmų. Šis portfelis yra bū-
tinas norint išspręsti daugybę NL ir užkrečiamųjų ligų 
problemų bei sveikatą lemiančių socialinių ir ekono-
minių veiksnių klausimus, nes jie turi įtakos sveikatos 
padariniams ir nelygybei sveikatos srityje. Šis portfelis 
yra pagalbos, teikiamos šalims įgyvendinant tris pa-
grindinius prioritetus, pagrindas.

PSO Europos padalinys daugiausia dėmesio skirs 
pagalbai šalims. Be tiesioginės pagalbos šalies ly-
gmeniu, dėmesingumas šaliai labai priklausys nuo 
regionų ir subregionų ryšių stiprinimo. Šiuo metu PSO 
Europos padalinys turi didelę galią suburiant regioni-
nes ir subregionines įstaigas ir vyriausybinius bei ne-
valstybinius subjektus. Šis padalinys pasinaudos šiuo 
nauju svarbiu vaidmeniu tam, kad užtikrintų, jog tarp-
tautinės reguliavimo ir politinės priemonės, ypač tos, 
kurios yra skirtos atsigavimui po COVID-19 pandemi-
jos, padėtų įgyvendinti pagrindinius prioritetus. Todėl 
dirbdamas su savo regionais ir subregionais, PSO 
Europos padalinys sieks sąveikos ir masto ekono-
mijos, stengdamasis palaikyti nacionalinių sveikatos 
priežiūros institucijų pastangas siekiant atsigavimo ir 
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įgyvendinant reformą. Aktyvus bendradarbiavimas su 
nacionalinėmis sveikatos priežiūros institucijomis, pa-
grindiniais sveikatos ir socialinio sektoriaus atstovais 
bei su visų kitų sektorių, pavyzdžiui, aplinkos, miestų 

planavimo, transporto, švietimo ar žemės ūkio, tam, 
kad būtų pasiekta reikalinga pusiausvyra tarp trijų pa-
grindinių prioritetų prisitaikant prie konkrečių kiekvie-
nos valstybės narės aplinkybių ir poreikių.

2 LANGELIS.  DABARTINIO PSO EUROPOS PADALINIO  
VEIKLOS PORTFELIO IŠPLĖTIMAS

PSO Europos padalinio techninis portfelis racio-
nalizuotas trijuose skyriuose, kurie visi susitelkia 
į  pagalbą šalims siekiant pažangos įgyvendinant 
tris pagrindinius prioritetus, t. y. VSPA, sveikatos 
saugumas bei sveikata ir gerovė, įtraukiant lyčių 
ir žmogaus teisių klausimus į  šių trijų prioritetų 
įgyvendinimą. Jiems padeda Regiono direktoriaus 
biuras ir Veiklos operacijų skyrius.

Šalių sveikatos politikos ir sistemų skyrius 
(ŠSPSS) padeda Regiono šalims parengti ir įgy-
vendinti tinkamas sveikatos politikas ir sistemas 
siekiant sustiprinti VSPA. Jis dirba tam, kad susti-
printų duomenimis pagrįstą, įrodymais paremtą, 
atsižvelgiant į kontekstą pritaikytą sveikatos poli-
tikos plėtrą ir įgyvendinimą nacionaliniu, regioni-
niu ir vietos lygmeniu, taikant įtraukties principą 
viso gyvenimo eigoje. Skyrius palaiko visuomenės 
sveikatos priežiūros institucijų lyderystės įgūdžių 
stiprinimą, susitelkimą į politikų, kurių prioritetas 
yra žmonės, kurios skatina sveikatą, užkerta kelią 
ligoms ir sprendžia socialinių ir ekonominių svei-
katą lemiančių veiksnių klausimus, įgyvendinimą. 
Skyrius siekia stiprinti lygybės, žmogaus teisių ir 
lyčių aspektų integravimo sveikatos srityje valdy-
mą. Skyrius daugiausia dėmesio skiria sveikatos 
sistemų inovacijų pajėgumų kūrimui tam, kad būtų 

galima tvariai teikti kokybiškas pirminės sveikatos 
priežiūros ir bendruomenės paslaugas, veiksmin-
gai susijusias su ligoninėmis, bei psichikos sveika-
tos, visuomenės sveikatos ir socialinės apsaugos 
paslaugas. Šiuo tikslu ŠSPSS siekia šalims palen-
gvinti prieinamumą, kad niekas nebūtų pamirštas, 
padeda sustiprinti sveikatos darbo jėgą, pagerinti 
galimybes gauti įperkamus vaistus ir technologijas 
bei paskatinti skaitmeninių technologijų naudoji-
mą ir diegimą.

Šalių sveikatos programų skyrius (ŠSPS) padeda 
šalims palengvinti neužkrečiamųjų ir užkrečiamų-
jų ligų naštą bei palankiau spręsti socialinių ir eko-
nominių sveikatą lemiančių veiksnių klausimus. 
Jis susitelkia į sveikatinimo priemones, smurto ir 
sužalojimų prevenciją, integruotą neužkrečiamųjų 
ligų, įskaitant vėžines, širdies ir kraujagyslių ligas, 
lėtines kvėpavimo takų ligas ir diabetą, preven-
ciją bei kontrolę ir rizikas, susijusias su tabako 
vartojimu, fiziniu neaktyvumu, nesveika mityba ir 
kenksmingu alkoholio vartojimu, užkrečiamąsias 
ligas, pavyzdžiui, tuberkuliozę, ŽIV/AIDS, hepatitą 
ir užkrato pernešėjų platinamas ligas bei apleistas 
tropines ligas, taip pat ligų, kurių galima išvengti 
skiepijant, likvidavimą ir panaikinimą bei didesnio 
skiepų naudojimo skatinimą; atsparumo mikro-
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bams valdymą ir kontrolę bei esamų ir iškylančių 
aplinkos ir sveikatos rizikų valdymą. Sprendimas 
užtikrinti visuotinį kokybiškų, į žmones orientuotų 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą svei-
katos priežiūros paslaugų sistemoje yra derina-
mas imantis konkrečių veiksmų siekiant sukurti 
įrodymais pagrįstą politiką ir intervencines prie-
mones taikant socialinius, kultūrinius ir elgesio 
metodus, paskatinti inovacijų diegimą nacionali-
niu, regioniniu ir vietos lygmeniu.

Pagalbos šalims ir ekstremalių situacijų sky-
rius (PŠESS) padeda keliems valdžios sektoriams 
ir partneriams, įskaitant dvišalių ir daugiašalių 
sutarčių šalis, fondus, pilietines visuomenines 
organizacijas, ir privačiam sektoriui koordinuo-
ti savo darbą siekiant su sveikata susijusių tikslų 
bei įgyvendinant nacionalines sveikatos politikas 
ir strategijas. Ši pagalba apima ir pagalbą valsty-
bėms narėms valdyti ir tenkinti su sveikata susiju-
sius pabėgėlių ir migrantų poreikius, susitelkiant 
į  galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
sukūrimą ir pasirengimą pabėgėlių ir migrantų 
srautams. Šis skyrius įgyvendina PSO Ekstremalių 
sveikatai situacijų programą (ESSP), kurioje nu-
matomos techninės gairės ir operatyvinė parama 
siekiant užkirsti kelią ligų protrūkiams ir ekstre-
malioms situacijoms, pasirengti ligų protrūkiams 
ir ekstremalioms situacijoms, aptikti ligų protrū-
kius ir ekstremalias situacijas, greitai sureaguoti 
į  ligų protrūkius ir ekstremalias situacijas ir at-
sigauti po ligų protrūkių ir ekstremalių situacijų. 

ESSP padeda šalims suvaldyti ir sumažinti didelę 
grėsmę keliančių ligų riziką ir infekcijų pavojus, 
pastebėti ir įvertinti ekstremalių sveikatai situacijų 
grėsmes ir informuoti visuomenę apie su sveikata 
susijusius sprendimus bei greitai ir efektyviai rea-
guoti į ekstremalias situacijas pagal suderintą In-
cidentų valdymo sistemą. Šis skyrius užtikrina, kad 
PSO darbas ekstremaliose situacijose būtų efekty-
viai valdomas, tvariai finansuojamas, kad būtų pa-
rūpinama pakankamai darbuotojų ir kad PSO būtų 
operatyviai pasirengusi įvykdyti savo misiją. Jo „iš-
centrinė“ struktūra užtikrina konkrečioms šalims 
pritaikytą veiklą bei veiklą prioritetinėse šalyse.

Veiklos operacijų skyrius (VOS) užtikrina techni-
nių programų našumą ir skaidrumą bei EDP įgy-
vendinimą. VOS prižiūri biudžetinę ir finansinę at-
skaitomybę pagal rizika grindžiamą principą tam, 
kad padėtų suvaldyti patikėtus išteklius laikantis 
ekonominio veiksmingumo principų. VOS įgyven-
dina projektus, kuriais siekiama pagerinti PSO 
Europos padalinio produktyvumą ir užtikrinti re-
giono struktūrų finansinį tvarumą, sukurti į klien-
tus orientuotą kultūrą paslaugų srityje, sustiprinti 
šalių biurų įgūdžius bei imtis iniciatyvų, didinančių 
darbuotojų motyvaciją ir produktyvumą. VOS siekia 
pagerinti PSO Europos padalinio gebėjimus akty-
viai reaguoti į išorinius ir vidinius pokyčius.

Regiono direktoriaus biuras (RDB) atsako už 
PSO programų planavimą, vykdymą ir vertinimą 
regionų ir šalių lygmeniu bei derinimo ir bendro 
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darbo gerinimą trimis organizacijos lygmenimis. 
Šis skyrius užtikrina, kad būtų laikomasi PSO 
vertybių chartijos. Jis vykdo išteklių mobilizavimo 
ir vienijimo, išorinių santykių ir ryšių palaikymo 
funkcijas ir padeda Europos regiono valdymo ins-

titucijoms, prisideda prie organizacijos plėtros, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų bei 
persikvalifikavimo. Taip pat šis skyrius atlieka 
PSO atstovo Europos Sąjungos institucijose funk-
ciją.
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1 pagrindinis  
prioritetas.  
Visuotinės sveikatos 
priežiūros aprėpties 
(VSPA) link

Visame Regione žmonės tikisi, kad jų valdžia užtikrins 
jų teisę į VSPA, t. y. kad jie turės visuotinį kokybiškos 
sveikatos priežiūros prieinamumą nesibaiminant dėl 
finansinių sunkumų. Jie tikisi, kad jų sveikatos siste-
mos reaguos į  įvairiausias grėsmes sveikatai ir svei-
katos problemas, įprastas ir individualias, ūmias ir 
lėtines, užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas. 
PSO Europos padalinys padės valstybėms narėms 
sukurti patikimas, atsparias ir įrodymais grindžiamas 
sistemas, kurios bus labai svarbios atsigavimo po CO-
VID-19 laikotarpiu. PSO Europos padalinys dirbs VSPA 
klausimais susitelkdamas į penkias sritis:

1.  Pagalba valstybėms narėms teikiant 
į žmones orientuotas paslaugas

(a) Sumažinti atskirtį tarp sveikatos priežiūros sis-
temų ir socialinės apsaugos institucionalizuojant 
politinį dialogą ir koordinavimo mechanizmus, už-
tikrinti orientavimąsi į žmones sveikatos priežiūros 
paslaugų sistemoje gydant užkrečiamąsias ligas, 
NL ir psichikos sveikatos sutrikimus visais am-
žiaus tarpsniais.
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(b) Sumažinti atskirtį tarp pirminės sveikatos priežiū-
ros ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, 
visų pirma, integruojant būtinąsias visuomenės 
sveikatos priežiūros funkcijas ir susitelkiant į žmo-
nių su sveikata susijusių poreikių stebėjimą ir ver-
tinimą bendruomenės lygmeniu.

(c) Sumažinti atskirtį tarp pirminių, specializuotų am-
bulatorinės ir stacionariosios priežiūros paslaugų 
(valstybiniame ir privačiame sektoriuose) užtikri-
nant, kad teikiant į žmones orientuotas paslaugas 
pirminė priežiūra būtų svarbiausia.

(d) Racionalizuoti sveikatos priežiūros sistemą nuo 
klinikinės prevencijos iki ankstyvo ligų aptiki-
mo ir diagnozavimo, gydymo, reabilitacijos ir 

2	 Pagal	Tarptautinės	konferencijos	gyventojų	ir	vystymosi	klausimais	veiksmų	programą,	Pekino	veiksmų	platformą	bei	jų	peržiūros	
konferencijų	dokumentus.

palaikomosios slaugos siekiant patenkinti neuž-
krečiamosiomis ir užkrečiamosiomis ligomis ser-
gančių žmonių poreikius (3 langelis).

(e) Parengti nuoseklias strategijas ir politikos tikslus 
dėl įperkamų, prieinamų, priimtinų ir kokybiškų ly-
tinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslau-
gų teikimo. Nelygybės spragų užpildymas, lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos apsauga bei pažeidžia-
miausių ir socialiai atskirtų asmenų teisių2 gyni-
mas yra tarsi pažangos VSPA srityje patikrinimas: 
būtina užtikrinti tinkamai veikiančią sveikatos sis-
temą, išsiaiškinti, ar būtina pašalinti politikos ir 
teisės aktų kliūtis, bei skatinti lyčių lygybę, teisinę 
valstybę ir gerbti žmogaus teises.
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3 LANGELIS.  RACIONALIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMĄ 
TEIKIANT Į ŽMONES ORIENTUOTAS PASLAUGAS

PSO Europos padalinys sieks racionalizuoti svei-
katos priežiūros sistemą: nuo klinikinės preven-
cijos iki ankstyvo ligų aptikimo ir diagnozavimo, 
gydymo, reabilitacijos ir palaikomosios slaugos. 
Europos padalinys padės sukurti tvarias paslau-
gas tam, kad būtų patenkinti su sveikatos priežiū-
ra susiję žmonių, sergančių užkrečiamosiomis ir 
neužkrečiamosiomis ligomis, poreikiai, imdamasi 
toliau nurodytų veiksmų.

• Strateginio valdymo gerinimas remiant ir 
kontroliuojant regionų, subregionų ir valsty-
bių veiksmus sprendžiant užkrečiamųjų ligų 
ir NL problemas įgyvendinant VSPA idėją.

• Šalies poreikių gauti technines gaires ir 
pagalbą dėl užkrečiamųjų ligų ir NL kaip 
prioritetinių paramos teikimo sričių pa-
tenkinimas. Ši pagalba apims pažangių, 
į  konkrečias aplinkybes orientuotų reko-
mendacijų ir kokybiškų paslaugų modelių 
sukūrimą, išbandymą ir įdiegimą siekiant 
išspręsti tiek dėl ūmių ligų protrūkių, tiek 
ir dėl lėtinių sveikatos sutrikimų kylančias 
problemas. Ši pagalba bus teikiama ben-
dradarbiaujant su nacionaliniais politikos 
formuotojais, gydytojais ir atitinkamomis 
vietos institucijomis, o  teikiant šią pagalbą 
padės PSO bendradarbiaujantys centrai ir, 
esant būtinybei, profesinės ir pacientų aso-
ciacijos.

• Regionų suinteresuotų asmenų sušauki-
mas ir regioninės ekspertų platformos su-
kūrimas įtraukiant valstybių narių, atitinka-
mų Jungtinių Tautų regionų specializuotų 
institucijų, Europos profesinių asociacijų 
bei PSO bendradarbiaujančių centrų eks-
pertus į  tarptautinių vėžio iniciatyvų, įskai-
tant kovos su gimdos kaklelio, krūties ir 
vaikų vėžiu iniciatyvas, įgyvendinimą. Be to, 
pagalba kuriant šalių subregionų koaliciją ir 
kuriant institucijų partnerystės stiprinimo 
mechanizmus siekiant pagerinti įrodymais 
grindžiamų žinių ir gerosios praktikos (vėžio 
prevencijos, aptikimo, gydymo ir valdymo 
srityje) įsisavinimą ir tinkamą perdavimą.

• Didelio duomenų kiekio, gauto vykdant ligų 
priežiūrą, modeliavimą ir politikos kontrolę 
bei laiku parengiant tikslines užkrečiamųjų 
ir neužkrečiamųjų ligų priežiūrą, prevenciją, 
diagnozavimą ir gydymą, valdymo įgūdžių 
gerinimas.

Sveikatos priežiūros sistemos racionalizavimas 
yra labai svarbus ne tik norint pasiekti VSPA, bet ir 
apsaugoti žmones nuo ekstremalių sveikatai situ-
acijų. PSO Europos padalinys palaikys valstybiniu 
mastu vykdomus dialogus dėl būtinybės investuoti 
į  užkrečiamųjų ligų ir NL prevenciją bei kontrolę 
siekiant palengvinti socialinę-ekonominę dabarti-
nės pandemijos ir pandemijų ateityje naštą bei pa-



2020–2025 m. Europos darbo programa 
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos22

3 LANGELIS.  RACIONALIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMĄ 
TEIKIANT Į ŽMONES ORIENTUOTAS PASLAUGAS

gerinti tarpinstitucinį darbą ir šalių koordinavimą 
įtraukiant COVID-19 bei pasirengimą ekstrema-
lioms situacijoms ir jų likvidavimą. PSO Europos 

padalinys padės parengti sveikatos saugumo pla-
nus, kuriais siekiama ilgalaikio tikslo, t. y. sukurti 
atsparesnes sveikatos priežiūros sistemas.
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2. Pagalba valstybėms narėms užtikrinant 
ir pagerinant finansinę apsaugą

(a) Plėsti regionų ir subregionų dialogus su finansų 
ministerijomis ir vyriausybinėmis organizacijomis 
dėl finansų apsaugos siekiant užtikrinti pakanka-
mas investicijas į atsigavimą ir reformas pasibai-
gus COVID-19 pandemijai, įskaitant koregavimo 
ir atsigavimo programų ex ante poveikio sveikatos 
priežiūros aprėpties spragoms, mokėjimams savo 
lėšomis ir nepatenkintiems poreikiams dėl išlaidų 
vertinimus.

(b) Palaikyti nacionalinį dialogą siekiant užtikrinti 
valstybės biudžeto perskirstymą pagal kitus prio-
ritetus bei valstybės išlaidų sveikatai ir socialinei 
apsaugai prasidėjus COVID-19 krizei atskyrimą.

(c) Stiprinti nacionalinių sveikatos priežiūros insti-
tucijų derybų įgūdžius tam, kad jos galėtų kons-
truktyviai aptarti sveikatos sektoriaus ekonominio 
atsigavimo planų poveikį.

(d) Padėti nacionalinėms institucijoms sumažinti fi-
nansinius sunkumus ir nesuteiktų būtinų sveika-
tos priežiūros paslaugų (įskaitant vaistus) apimtis 
nustatant sveikatos priežiūros aprėpties spragas ir 
perkuriant aprėpties politiką tam, kad šios spra-
gos būtų užpildytos.

3. Pagalba valstybėms narėms įveikiant su 
sveikatos priežiūros darbuotojais susijusius 
sunkumus atsigavimo po COVID-19 krizės 
laikotarpiu

(a) Padėti parengti nacionalines darbo sąlygų geri-
nimo bei esamos darbo jėgos išlaikymo ir moty-
vavimo strategijas. Būsimų darbuotojų švietimas, 
mokymai ir rengimas atsižvelgiant į gyventojų su 
sveikata susijusius poreikius ir atsigavimo po CO-
VID-19 krizės reikalavimus.

(b) Sušaukti supranacionalinį akademinių ir profesinių 
organizacijų konsorciumą tęstinio sveikatos prie-
žiūros darbuotojų profesinio tobulėjimo tikslais. 
Šis konsorciumas turėtų veikti valstybėse narėse 
siekiant apmokyti esamus sveikatos priežiūros 
darbuotojus naudotis pažangiomis sistemomis ir 
technologijomis tam, kad jie kaip komanda galėtų 
užtikrinti į  žmones orientuotą sveikatos priežiūrą 
po COVID-19 pandemijos.

(c) Padėti valstybėms narės užtikrinti pakankamą 
sveikatos priežiūros darbuotojų skaičių regioni-
nėmis ir subregioninėmis iniciatyvomis pasiekiant 
sutarimą tam, kad būtų galima teisingiau paskirs-
tyti sveikatos priežiūros darbuotojus ir išspręsti 
darbuotojų trūkumo problemas: sudarant gali-
mybes geriau suprasti sveikatos priežiūros darbo 
rinkos dinamiką, kontroliuojant sveikatos prie-
žiūros darbuotojų mobilumą, sukuriant bendras 
strategijas, kuriomis siekiama sumažinti „stūmi-
mo“ veiksnius (įskaitant perdegimą ir motyvacijos 
trūkumą) bei imantis veiksmų siekiant išlaikyti ir 
padidinti pasitikėjimą sveikatos priežiūros darbuo-
tojais ir sveikatos priežiūros institucijomis.



2020–2025 m. Europos darbo programa 
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos24

© WHO / Sergey Volkov



2020–2025 m. Europos darbo programa 
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos

2020–2025 m. Europos darbo programa 
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos 25

4. Pagalba valstybėms narėms užtikrinant 
vaistų, skiepų ir sveikatos priežiūros 
produktų prieinamumą visiems

(a) Suburti suinteresuotas šalis, įskaitant pacientus, 
nevalstybinius subjektus ir farmacijos pramonės 
atstovus dirbti kartu siekiant sudaryti naujus so-
cialinius susitarimus, pagal kuriuos pacientai, 
sveikatos priežiūros sistemos ir valdžios instituci-
jos galėtų gauti įperkamų vaistų, kurie atitiktų jų 
poreikius, o  investuotojai ir farmacijos pramonės 
atstovai būtų pakankamai skatinami kurti ar ga-
minti tokius vaistus. Nustatyti silpnąsias regulia-
vimo, gamybos, pirkimų ir tiekimo grandinių vietas 
ir padėti ištaisyti tokius trūkumus, didžiausią dė-
mesį skiriant standartų neatitinkantiems ir sukla-
stotiems vaistams ir sveikatos priežiūros produk-
tams.

(b) Pagreitinti Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliu-
cijos PSA72.8 „Dėl vaistų, skiepų ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų rinkų skaidrumo gerinimo“ 
įgyvendinimą, padidinti galimybes gauti brangius 
pažangius vaistus ir skiepus tobulinant informaci-
nes sistemas, plečiant savanoriško šalių bendra-
darbiavimo platformas ir viršnacionalinių pirkimų 
grupes bei sukuriant technines sąžiningos kaino-
daros galimybes.

5. Pagalba valstybėms narėms gerinant 
valdyseną ir valdymą

(a) Peržiūrėti sveikatos priežiūros valdysenos mode-
lius ir mechanizmus Regione, siekiant nustatyti 
gerąją praktiką tam, kad būtų galima optimizuoti 
valdymo ir kontrolės, verslumo, decentralizuoto ir 
bendradarbiavimo metodų pusiausvyrą.

(b) Padėti nacionalinėms sveikatos priežiūros institu-
cijoms vertinant ir sprendžiant konkrečius valdy-
senos iššūkius siekiant pagerinti skaidrumo ir at-
skaitomybės mechanizmus jų sveikatos priežiūros 
sistemose.

(c) Ugdyti gebėjimus rengti politikas ir praktikas, 
kurios būtų grindžiamos įrodymais ir faktine in-
formacija bei būtų informatyvios įtraukiant ir in-
formuojant pilietinę visuomenę ir visas suintere-
suotas šalis.

PSO Europos padaliniui dirbti padedant siekti VSPA 
bus lengviau dėl dviejų pavyzdinių papildomų inicia-
tyvų: „Psichikos sveikatos koalicija“ ir „Galimybių di-
dinimas skaitmenizuojant sveikatos sistemą“. Šiomis 
pavyzdinėmis iniciatyvomis siekiama paskatinti atsi-
naujinimą ir inovacijas siekiant VSPA.
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1 pavyzdinė iniciatyva.  
Psichikos sveikatos koalicija

Psichikos sveikata yra labai svarbus asmeninės ir ko-
lektyvinės gerovės elementas. Dėl stresą keliančio ar 
žalingo gyvenimo būdo, darbo ar ekonominių sąlygų, 
socialinės nelygybės, smurto ir konfliktų psichikos 
sveikatai gali iškilti pavojus: šiuo požiūriu COVID-19 
pandemija parodė, kokia pažeidžiama gali būti psichi-
kos sveikata. Psichikos sveikatos sutrikimai yra labai 
dažni ir viena iš pagrindinių kančių ir negalios priežas-
čių Europos regione.

Su iššūkiais, kylančiais dėl psichikos sveikatos sutri-
kimų, susiduria visų amžiaus ir socialinių grupių žmo-
nės. Tai – dėl nevilties atsirandančios ligos, nuolatiniai 
depresijos ir nerimo sutrikimai, nuo kurių kenčia jauni 
žmonės, vis dažnesni savęs žalojimo ir savižudybių 
atvejai bei nepatenkinti žmonių, turinčių demenciją 
ar autizmo spektro sutrikimų, poreikiai. Specifiniai 
iššūkiai – didėjantys perdegusių sveikatos priežiūros 
darbuotojų skaičiai, būtinybė išspręsti dėl COVID-19 
krizės pablogėjusios psichikos sveikatos problemas ir 
palaikyti visuomenių, kurias paveikė konfliktai, atspa-
rumą

Daugeliu atvejų asmenų ir jų šeimų kančias padidina 
stigmos, diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimai, 
socialinė atskirtis; dėl šių problemų visuomenė psi-
chikos sveikatos sutrikimų turinčius žmones vertina 
kaip problemą.

Psichikos sveikatos koalicija suburs aukšto lygio, at-
sidavusius asmenis ir įtakingas suinteresuotas šalis, 
pavyzdžiui, pačius nukentėjusius asmenis darbui sie-
kiant pakeisti visuomenės požiūrį į psichikos sveikatą, 
o  jų veiklą parems Jos Didenybė Belgijos karalienė 
Matilda.

Koalicija dirbs tam, kad pašalintų stigmas ir diskri-
minaciją, didindama sveikatos priežiūros darbuotojų 
raštingumą psichikos sveikatos srityje. Ji sutelks in-
vesticijas į psichikos sveikatą ir paskatins paslaugų re-
formas, dėl kurių psichikos sveikatos priežiūra visose 
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valstybėse narėse atitiks 21-ojo amžiaus standartus 
ir Europos vertybes. Koalicija padės pakeisti Europos 
regiono visuomenės požiūrį į psichikos sveikatą, o ša-
lims pagerinti teikiamas sveikatos priežiūros paslau-
gas asmenims ir bendruomenėms, siekiant geresnės 
psichikos sveikatos.

Koalicija:
• užtikrins bendrą keitimosi patirtimi ir geriausių 

valstybės specialistų, advokatų ir paslaugų 
novatorių telkimo struktūrą;

• veiks kaip daugiašalė Regiono mastu veikianti 
įstaigų išmoktų pamokų bei psichikos sveikatos 
politikos formavimo ir įgyvendinimo ateities 
perspektyvų apžvalgos institucija;

• paskatins fundamentaliuosius ir taikomuosius 
mokslinius tyrimus psichikos sveikatos srityje, 

ypatingą dėmesį skiriant sveikatos, socialinės ir 
bendruomenės priežiūros bei pirminės priežiūros 
vaidmens sąsajoms, psichikos sveikatos ir lyčių 
sankirtai bei laikino ar nuolatinio finansinio 
nesaugumo vaidmeniui;

• paskatins nacionalinius politinius dialogus 
psichikos sveikatos ir psichosocialinės pagalbos 
klausimais, siekiant įtraukti svarbiausius psichikos 
sveikatos prioritetus į nacionalines politikas ir 
planus (pavyzdžiui, tarpsektorinė prevencija; 
psichikos sveikatos paslaugų skaitmenizavimas, 
psichiatrinės priežiūros deinstitucionalizacija 
bei investicijos į atitinkamas bendruomenės 
struktūras; sveikatos ir socialinės priežiūros tinklų 
bendradarbiavimas bei su psichikos sveikata 
susijusios teismo ekspertizės).
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2 pavyzdinė iniciatyva.  
Galimybių didinimas skaitmenizuojant 
sveikatos sistemą

COVID-19 pandemija atkreipė dėmesį į būtinybę sku-
biai sukurti veiksmingas skaitmenines priemones 
ir nedelsiant įdiegti e-sveikatos paslaugas, įskai-
tant nuotolines konsultacijas medicinos klausimais 
ir skaitmeninį kontaktų sekimą visose Regiono ša-
lyse. Nors iš esmės tokia iniciatyva yra sveikintina, 
yra tam tikros rizikos, pavyzdžiui, rizikos, susijusios 
su žmogaus priežiūros aspektais ir pamatinių teisių 

pažeidimais. Sąveikiųjų skaitmeninių technologijų, 
skirtų su klinikinės ir visuomenės sveikata susijusių 
sprendimų priėmimui, diegimas stringa dėl techninių 
ir politinių kliūčių.

Ši pavyzdinė iniciatyva papildo įvairių šalių ir partnerių 
institucijų iniciatyvas, nes joje pateikiamos techninės 
ir politinės rekomendacijos ir patirtis skaitmeninių 
sveikatos sprendimų saugumo ir veiksmingumo, lygy-
bės sveikatos priežiūros srityje, lyčių lygybės, teisingu-
mo ir žmogaus teisių kaip pagrindinių vertybių srityse.

Iniciatyvą „Galimybių didinimas skaitmenizuojant 
sveikatos sistemą“ sudaro šie žingsniai.
• Skaitmeninių sveikatos sprendimų, įdiegtų 

kovojant su COVID-19 krize, naudojimo, spragų ir 
veiksmingumo apžvalga.

• Europos sveikatos sistemų skaitmenizavimo plano 
(maršruto) kaip skaitmeninių sveikatos priežiūros 
ir socialinės apsaugos architektūrų projekto vizijos, 
investicijų į skaitmeninę sveikatos priežiūros 
sistemą nukreipimo bei vertinimo ir reformos 
standarto bei finansavimo, mokslinių tyrimų 
ir partnerių įtraukimo į skaitmeninę sveikatos 
sistemą katalizatoriaus parengimas.

• Europos sveikatos duomenų valdymo sistemos 
parengimas pagal tokią Europos sveikatos 
duomenų valdymo chartiją, kurioje būtų nustatytos 
Europos sveikatos duomenų prieinamumo, 
valdymo, valdysenos ir naudojimo vertybės, 
principai ir metodai, siekiant sukurti efektyvias 

©
 W

H
O

 / Julie Desnoulez



2020–2025 m. Europos darbo programa 
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos

2020–2025 m. Europos darbo programa 
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos 29

sveikatos priežiūros sistemas ir numatyti 
visuomenės sveikatos veiksmus. Ši sistema 
paskatins ir toliau dėti pastangas, siekiant apginti 
asmenų teises į duomenų privatumą, aprašyti 
gerą duomenų valdymą sudarančius elementus 
ir procesus tinkamai veikiančiose nacionalinėse 
sveikatos informacinėse sistemose. Sistema padės 
naudoti kokybiškus sveikatos duomenis priimant 
sprendimus visais sveikatos sistemos lygmenimis, 
pagerins visuomenės sveikatos prognozes ir 
veiksmus bei paskatins antrinį sveikatos duomenų 
panaudojimą moksliniams tyrimams ir naujų 
klinikinių intervencijų kūrimui.

• Pagalba šalims kuo efektyviau panaudoti 
skaitmenines technologijas siekiant pagerinti 
žmonių ir sveikatos priežiūros paslaugų sąsajas, 
padidinti sveikatos sistemos efektyvumą bei 
sustiprinti svarbias visuomenės sveikatos 
funkcijas, įskaitant ligų priežiūrą, išankstinį 
perspėjimą ir rizikos vertinimą.

Ši pavyzdinė iniciatyva papildo ir padeda įgyvendinti 
PSO Pasaulinės skaitmeninės sveikatos strategijos 
projektą, nes užpildo visus aspektus apimančių skai-
tmenizavimo sistemų Regione spragas, stabdančias 
spartų pažangių skaitmeninių sprendimų diegimą vi-
sose šalyse.
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2 pagrindinis 
prioritetas.  
Apsauga nuo 
ekstremalių  
sveikatai situacijų

Pastaruoju metu pagrindinė viešų pokalbių tema  – 
COVID-19 krizė, nors dar neseniai buvo svarbūs ir kiti 
sveikatos klausimai. Akivaizdu, kad bendruomenių ir 
atskirų asmenų įsipareigojimas kartu kovoti su kri-
ze yra labai svarbus. Tai patvirtina platų konsensusą 
dėl sveikatos priežiūros institucijų atsakomybės už 
apsaugos nuo ekstremalių sveikatai situacijų užtikri-
nimą. Patikimos informacijos apie riziką perdavimas 
tapo strategine atsakomybe, visuomenė nukreipia 
kontroliuojantį savo dėmesį į mokslą ir politiką visuo-
menės sveikatos srityje ir visuomenės sveikatos spe-
cialistų socialinę atskaitomybę.

Dėl COVID-19 krizės PSO Europos padalinys įgijo (ir 
toliau vis dar įgyja) pokyčius paskatinusios patirties. 
Pandemija parodė, kaip svarbu veikti greitai ir ryžtin-
gai. PSO turi skubiai ir patikimai parengti situacijos 
vertinimus, atsakingai ir patikimai palyginti kritinę 
informaciją ir išsiųsti greitojo reagavimo komandas 
tam, kad negaištant padėtų šalių valdžios instituci-
joms. Dar per anksti atlikti išsamų kritišką šalims 
suteiktos pagalbos vertinimą, bet nėra abejonių, kad 
pandemija pakeitė PSO veiklos šalyse pobūdį, darbuo-
tojų dislokavimą, gairių rengimą bei bendravimą su 
valstybių narių bei regionų ir subregionų institucijomis 
ir šalių grupėmis. Be to, PSO regioninių biurų ir Jung-
tinių Tautų institucijų bendravimas ir bendradarbiavi-
mas suintensyvėjo.
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Labai svarbu pasimokyti iš šios patirties tam, kad būtų 
galima tinkamai atsigauti po COVID-19 krizės ir įveikti 
su visuomenės sveikata susijusius iššūkius kaip šios 
krizės padarinius. PSO Europos padalinys taip pat sti-
prins savo gebėjimus padėti šalims užkertant kelią 
įvairiausioms ekstremalioms sveikatai situacijoms ir 
rizikoms, susijusioms su klimato kaita, zoonozėmis ir 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, nustatant 
bei reaguojant į  įvairiausias ekstremalias sveikatai 
situacijas ir su klimato kaita, zoonozėmis ir atsparu-
mu antimikrobinėms medžiagoms susijusias rizikas. 
Taip pat PSO Europos padalinys dirbs tam, kad padėtų 
užtikrinti, jog svarbias sveikatos priežiūros paslau-
gas, pavyzdžiui, susijusias su neužkrečiamosiomis 
ligomis, psichikos sveikatos bei psichologinės ir so-
cialinės pagalbos, skiepijimo, lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir ligų prevencijos 
bei susijusias su ŽIV/AIDS, tuberkulioze, virusiniu he-
patitu ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis, gautų tie 
asmenys, kuriems jų labiausiai reikia. Todėl sistemin-
ga ir visapusiška COVID-19 krizės valdymo peržiūra 
yra labai svarbi darbo, kuriuo siekiama apsaugoti nuo 
ekstremalių sveikatai situacijų, dalis. Nuolat peržiūri-
mi veiksmai, kurių imamasi, todėl tai padės parengti 
planuojamą nepriklausomą pasaulinę veiksmų po kri-
zės apžvalgą, kuri bus atlikta siekiant pagerinti PSO 
valdymą. Kai kurias pamokas jau išmokome, visų pir-
ma – dvikryptį atsaką, kurį sudaro atsakas į  ekstre-
malias situacijas, dedant pastangas ir toliau užtikrinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą.

COVID-19 krizė išryškino pasirengimo ir greito re-
agavimo, bendradarbiavimo ir solidarumo neišven-
giamumą bei aiškiai apibrėžtų valdymo ir kontrolės 
mechanizmų ir struktūrų reaguojant į  ekstremalias 
situacijas būtinybę. Akivaizdu, kad tai svarbu ne tik 

kiekvienai šaliai atskirai, bet ir šalių grupėms. Jau 
patyrėme, kad turi būti mobilizuoti ne tik šalių, bet ir 
regionų bei subregionų pajėgumai. Todėl turėtų būti 
svarstomi šie trys aspektai:

1.  Išmokti pamokas: išplėsti nuolatinę 
veiksmų kovojant su COVID-19 krize 
peržiūrą iki oficialios Regiono atsako 
į pastaruoju metu vykusias ekstremalias 
sveikatai situacijas apžvalgos

(a) Dokumentais įforminti iki šiol atsako į ekstrema-
lias situacijas metu išmoktas pamokas, taip sie-
kiant geriau parengti sveikatos sistemas tiek da-
bar, tiek ir ateityje.

(b) Atitinkamai atnaujinti šalių strateginio pasirengi-
mo COVID-19 pandemijai ir atsako į COVID-19 pla-
nus.

(c) Parengti mokslinių tyrimų apie visuomenės ir svei-
katos priežiūros darbuotojų apsaugą nuo grėsmių, 
kurias sukuria didelės ekstremalios visuomenės 
sveikatai situacijos, darbotvarkę.

(d) Valdyti būsimus šalių ir regionų pasirengimo ir re-
agavimo pajėgumus.

Ši veiksmų, kurių imamasi, apžvalga padės parengti 
Nepriklausomą pasirengimo ir atsako į  pandemijas 
apžvalgą (NPAPA) pagal Pasaulio sveikatos asamblė-
jos rezoliuciją PSA73.1 „Dėl atsako į COVID-19 pande-
miją“ siekiant pagerinti PSO vadybą ir operatyvų atsa-
ko į ekstremalias situacijas valdymą.
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2.  Ugdyti šalių pasirengimo ir atsako 
gebėjimus

(a) Bendradarbiaujant su partneriais padėti patobu-
linti ar užbaigti kokybiškus, tinkamai pagrįstus ir 
sudėtingomis sąlygomis patikrintus pasirengimo 
įvairioms ekstremalioms situacijoms planus. Už-
tikrinti, kad šiuose planuose būtų numatytos ga-
limybės visiems gyventojams, įskaitant pažeidžia-
mus žmones ir migrantus, nepertraukiamai gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas, tinkamai atsižvel-
giant į psichologines paslaugas, kuriomis siekia-
ma išvengti psichikos sveikatos krizių ir neigiamų 
ilgalaikių padarinių.

(b) Gerinti šalių gebėjimus greitai mobilizuoti patiki-
mą strateginę ir analitinę informaciją.

(c) Padėti racionalizuoti nacionalinius koordinavi-
mo mechanizmus, aiškiai apibrėžiant vadovavimo 
kryptis (įskaitant su sveikata susijusių klausimų 
grupių koordinavimą) bei susitarimus mobilizuoti 
ir priimti išorinę finansinę ir operatyvinę pagalbą 
didelio masto ekstremalių situacijų atveju.

(d) Padėti stiprinant šalių vidinius pajėgumus ir ku-
riant veiksmingo informacijos apie rizikas per-
davimo, gandų ir klaidingų naujienų valdymo bei 
pasirengimo gerinimo ir visuomenės įtraukimo 
procesus ir mokymus darbuotojams.

3. Stiprinti Regiono pasirengimo ir atsako 
gebėjimus bei kurti viešąsias gėrybes, 
reikalingas krizių valdymui

(a) Pakartotinai patvirtinti PSO vaidmenį valdant eks-
tremalias sveikatai situacijas Tarptautinėse svei-
katos priežiūros taisyklėse (TSPT) (2005 m.).

(b) Peržiūrėti TSPT nurodytus pagrindinius pajėgumų 
rodiklius bei susieti ir saugoti informaciją apie ša-
lių pasirengimo ir atsako pajėgumus.

(c) Sukurti tinklus ir pasverti PSO Europos padalinio 
pajėgumus, kurie COVID-19 krizės metu pagerė-
jo ir tapo įvairesni, reguliariai atlikti perspektyvų 
ir rizikos vertinimą, racionalizuoti Regiono ir su-
bregionų struktūrų pasirengimo ekstremalioms 
situacijoms ir reagavimo pajėgumus bei parengti 
bendrus pirkimų esant ekstremaliai situacijai pla-
nus ir mechanizmus.

(d) Stiprinti struktūrų bendradarbiavimą bei PSO Eu-
ropos padalinio ir Europos ligų prevencijos ir kon-
trolės centro sąveiką.

(e) Išlaikyti PSO susijusių tinklų pajėgumus ir gebėji-
mus greitai parengti kokybiškas rekomendacijas, 
medžiagą ir priemones, kurios buvo labai svarbios 
valdant COVID-19 krizę.
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(f) Su Regiono ir subregionų institucijomis susitarti 
dėl aiškių koordinavimo krypčių, skaidrių ir duo-
menimis pagrįstų ryšio kanalų bei solidarumo už-
tikrinimo mechanizmų ekstremalių situacijų kelio-
se šalyse atveju.

(g) Sutelkti partnerius bendram kokybiškų šalių pasi-
rengimo planų atnaujinimo, pagrindimo ir išban-
dymo nepalankiomis sąlygomis darbui.

(h) Padėti šalims padidinti sveikatos priežiūros pas-
laugų atsparumą klimato kaitai ir stichinėms ne-
laimėms, pagerinant veiklą aplinkos tvarumo pra-
sme.
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3 pagrindinis 
prioritetas.  
Sveikatos ir  
gerovės skatinimas

Žmonės labai vertina gyvenimą saugiose ir palai-
kančiose bendruomenėse, kuriose socialinė ir fizinė 
aplinka yra palanki fizinei, psichologinei ir socialinei 
sveikatai ir gerovei. Jie tikisi, kad sveikatos priežiūros 
institucijos apsaugos juos ir jų šeimas nuo grėsmių 
jų sveikatai ir gerovei, įgyvendindamos visuomenės 
sveikatos programas ir politikas tam, kad pažabo-
tų sveikatą lemiančius veiksnius, ragindamos kitus 
sektorius įtraukti sveikatos klausimą į visas politikas, 
skatindamos iniciatyvas, kurios sprendžia su sveikatai 
įtakos turinčiais vietos veiksniais susijusius klausi-
mus, skatindamos žaliąsias investicijas į ateities ge-
rovės ekonomiką.

Modernėjančiose visuomenėse tokie lūkesčiai tampa 
dar aiškesni. Sveikatos sektoriuje vadovams autoritetą 
pelno atsakas į juos; kai visuomenė mano, kad vadovai 
suklydo, jie greitai praranda pasitikėjimą, autoritetą ir 
teisėtą valdžią. Taigi, visuomenės sveikatos politika 

yra svarbi ir politiniu požiūriu, ir yra techniškai būtina, 
norint pasiekti VSPA.

Tam tikra veikla ir programos, kuriomis siekiama 
skatinti sveikatingumą ir gerovę visą gyvenimą, kuria 
tokias visuomenės sveikatos tradicijas, kurios dešim-
tmečius formavo PSO darbą: ligų kontrolės ir aplin-
kos higienos programas, kurios buvo PSO pagrindas; 
darbą su svarbiausiomis visuomenės sveikatos funk-
cijomis, socialiniais sveikatą lemiančiais veiksniais ir 
pirminės sveikatos priežiūros atnaujinimu; sveikatos 
visose politikose skatinimą, ypač socialinės apsaugos 
politikoje. Taip pat, kaip ir pažanga siekiant VSPA, ši 
veikla rodo bendras socialines tendencijas siekti ge-
rovės ekonomikos.

Norint imtis ligų prevencijos bei sveikatos ir gerovės 
skatinimo veiksmų, būtina parengti programas, ku-
riose būtų akcentuojamas įsipareigojimas tikslingai 
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ir konkrečiai dėti pastangas visuomenės sveikatos 
srityje. Laikui bėgant PSO Europos padalinys parengė 
talpų techninį portfelį (žr. 2 langelį), kuris tapo reika-
lingų įrodymų baze. Šiose programose akcentuojamas 
klausimų dėl visą gyvenimą trunkančios sveikatos ir 
gerovę lemiančių veiksnių sprendimas, dėmesį ski-
riant ir lytinei bei reprodukcinei sveikatai ir teisėms3 
bei lyčių nelygybės, socialinės nelygybės ir skurdo po-
veikiui sveikatai ir socialinei sanglaudai. Naudojami 
įvairiausi būdai: nuo vietos bendruomenės iniciatyvų 
iki tarpvyriausybinių reguliavimo susitarimų. Bendras 
jų tikslas – sukurti tokią aplinką, kurioje būtų išspręsti 
piliečiams nerimą keliantys saugesnio, sveikesnio ir 
geresnio gyvenimo klausimai.

EDP akcentuojama šio prioriteto svarba sutelkiant pa-
stangas penkiose darbo srityse:

1.  Skatinimas sukurti tokias vietos 
gyvenamąsias aplinkas, kuriose būtų 
užtikrinama sveikata ir gerovė

(a) Bendradarbiauti su reguliavimo ir teisėkūros 
struktūromis ir pilietinės visuomenės organizaci-
jomis, įskaitant vartotojų organizacijas ir miestų, 
erdvių, socialinės infrastruktūros ir susisiekimo 
planavimo ekspertus, siekiant paskatinti imtis 
veiksmų dėl oro taršos ir klimato kaitos poveikio 
sveikatai mažinimo pagal ekologinio plano inicia-
tyvas.

3	 Pagal	Tarptautinės	konferencijos	gyventojų	ir	vystymosi	klausimais	veiksmų	programą,	Pekino	veiksmų	platformą	bei	jų	peržiūros	
konferencijų	dokumentus.

(b) Teikti pagalbą įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip 
„Sveiki miestai“, „Sveikų regionų tinklas“, „Sveika-
tą stiprinančios ligoninės“ ir „Sveikatą stiprinan-
čios mokyklos“, „Europos transporto, sveikatos ir 
aplinkos programa“ ir vaikams, paaugliams ir visų 
amžiaus grupių žmonėms pritaikytos vietos aplin-
kos iniciatyvas.

2.  Saugesnio, sveikesnio ir geresnio 
gyvenimo skatinimas

(a) Padėti ministerijoms, joms stengiantis mobilizuoti 
politikos lyderius darbui su visuomenės sveikatos 
priemonėmis, galinčiomis sumažinti NL naštą (pa-
vyzdžiui, priemonėmis dėl mitybos, tabako, alko-
holio, nutukimo, eismo įvykių, žr. 3 langelį).

(b) Pasitelkti Regiono ir subregionų institucijas ir įs-
taigas, turinčias įgaliojimus ir galinčias daryti įtaką 
maisto politikai, siekiant paskatinti vartoti sveikes-
nį maistą ir sumažinti per maistą plintančių ligų 
riziką.

(c) Pasitelkti Regiono ir subregionų institucijas ir įs-
taigas, kurios gali užtikrinti visuotinį pagrindinių 
paslaugų, pavyzdžiui, saugaus vandens, sanitari-
jos ir higienos, įskaitant paslaugas mokykloms ir 
sveikatos priežiūros įstaigoms, prieinamumą, ne-
atsižvelgiant į klimato sąlygas.

(d) Padėti sveikatos priežiūros institucijoms paskatinti 
visuomenę fiziškai judėti, sveikai maitintis ir kovoti 
su nutukimu.
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3.  Pacientų saugumo gerinimas 
ir atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms problemų sprendimas

(a) Padidinti pastangas sprendžiant atsparumo an-
timikrobinėms medžiagoms problemą, kuri yra 
regioninio masto prioritetas sveikatos srityje pa-
dedant įveikti iššūkius, kuriuos kelia žemės ūkio, 
akvakultūros antimikrobinės medžiagos, ligoninių 
ir farmacijos pramonės atliekos, regioniniu ir pa-
sauliniu lygiu padedant sukurti naujos kartos anti-
mikrobines medžiagas, sumažinti netinkamai var-
tojamų receptinių vaistų kiekį ir skatinti racionaliai 
vartoti receptinius vaistus (remiantis PSO AWaRe 
klasifikacija); stebėti antimikrobinių medžiagų 
naudojimą, atsparumą ir su sveikatos priežiūra 
susijusias infekcijas.

(b) Įgyvendinti pacientų saugumo, ligoninių higienos ir 
infekcijų prevencijos ir kontrolės programas, išple-
čiant jų taikymą pirminės priežiūros ir ilgalaikės 
priežiūros aplinkai bei įraukiant vaistų ir sveikatos 
priežiūros produktų saugumą.

(c) Padėti sudominti pacientus, šeimas ir specialistus 
pacientų saugumo iniciatyvomis ir praktika.

(d) Įvertinti perspektyvas, nustatyti ir įvertinti savi-
gydos ir savipagalbos praktikas ir intervencijas, 

įskaitant tas praktikas ir intervencijas, kurios yra 
vykdomos skaitmeniu būdu ir tiesiogiai.

4.  Strateginės sveikatos ir gerovės bei 
nelygybės sveikatos ir gerovės srityje 
analizės rengimas

(a) Parengti patikimas ir išskaidytas (disagreguotas) 
sveikatos ir gerovės duomenų matricas ir rodiklius 
(įskaitant ankstyvosios vaikų raidos, paramos se-
nėjimui kokybės, paskutines dienas gyvenančių 
žmonių priežiūros kokybės, kokybės nelygybės 
ir priežiūros prieinamumo nelygybės, sveikatos 
ir sveikatos priežiūros paslaugų pažeidžiamoms 
grupėms ir migrantams, taip pat ankstyvų mirčių, 
kurių buvo galima išvengti, duomenų matricas ir 
rodiklius).

(b) Sudaryti galimybes nacionaliniam politiniam dia-
logui apie nelygybę ir socialinės atskirties, nepa-
kankamai aptarnaujamų ir pažeidžiamų žmonių 
grupės sveikatą ir gerovę.

(c) Bendradarbiauti su kitais sektoriais, siekiant nu-
statyti ir susieti gyventojų, dėl kurių nepatenkintų 
poreikių būtina imtis konkrečių informavimo prie-
monių, pogrupius.
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5.  Svarbiausių veiksmingų programų 
peržiūra atsižvelgiant į PSO Europos 
padalinio techninį portfelį įvertinant 
būtinybę pagerinti jų veiksmingumą 
diegiant inovacijas skaitmeninimo, 
technologijų ir organizaciniu požiūriu

(a) Peržiūrėti vaistams atsparios tuberkuliozės, ŽIV ir 
hepatito programas.

(b) Peržiūrėti vaikų ir paauglių sveikatos ir raidos bei 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos, įskaitant motinų 
ir naujagimių sveikatą, programas.

PSO Europos padaliniui sveikatos ir gerovės srityje 
padeda dirbti dvi pavyzdinės iniciatyvos: „2030 m. Eu-
ropos imunoprofilaktikos darbotvarkė“ ir „Sveikes-
ni pasirinkimai atsižvelgiant į  elgsenos ir kultūrines 
įžvalgas“.
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3 pavyzdinė iniciatyva.  
2030 m. Europos imunoprofilaktikos 
darbotvarkė

2015–2020 m. Europos imunoprofilaktikos veiksmų 
plane buvo numatyta ligų, kurių gali būti išvengta 
skiepijant, kontrolės, likvidavimo ar panaikinimo kryp-
tis PSO Europos regione. Regiono valstybėms narėms 
primygtinai reikalaujant pradėti 2030 m. Europos 
imunoprofilaktikos darbotvarkės įgyvendinimą, buvo 
nustatyta nauja kryptis, t. y. išspręsti šalių nelygybės 

vakcinacijos srityje problemą. Tai daroma sistemingai 
naikinant skiepų tiekimo ir pristatymo suvaržymus, 
įskaitant suvaržymus, susijusius su bendruomenės 
paklausa ir palankumu, bei poreikį išspręsti nepasi-
tikėjimo skiepais ir dezinformacijos sklaidos proble-
mas.

Ši pavyzdinė iniciatyva permobilizuos politikos lyderius 
regionų, subregionų ir šalies lygmeniu, siekiant užti-
krinti tolesnį aiškiai matomą įsipareigojimą užtikrinti 
didelę ir teisingą skiepijimo aprėptį šalyse. Iniciatyva 
siekiama sumažinti skirtumus tarp šalių skiepijimo 
aprėpčių didinimo kryptimi.

Tinkama vakcinacijos plėtra ir mastas iš esmės su-
mažintų mirtingumą ir sergamumą ligomis, kurių 
galima išvengti skiepijant, bei padėtų užkirsti kelią 
epidemijai ir pandemijai. Lūkesčiai, jog nauja vakcina 
padės įveikti COVID-19 krizę, skatina skubiai įgyven-
dinti šią iniciatyvą. Jei pažadas dėl naujos vakcinos 
nuo COVID-19 ligos išsipildytų, atsirastų jau žinomų 
iššūkių, kuriuos sprendžiant aktualu prisiminti pa-
mokas, išmoktas įgyvendinant 2015–2020 m. Europos 
imunoprofilaktikos veiksmų planą. Atsirastų tokių iš-
šūkių kaip lygių galimybių užtikrinimas, savalaikio vei-
klos planavimo vykdymas bei reguliavimo ir finansinių 
klausimų sprendimas, būtinybė derinti šiuos veiks-
mus su veiksmais, užtikrinančiais didelę skiepijimo 
nuo sezoninio gripo aprėptį ir užpildančiais aprėpties 
spragas nacionaliniuose skiepų kalendoriuose.
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Europos imunoprofilaktikos darbotvarkė 2030 m. pri-
klauso nuo pažangių programų parengimo ir tikslinės 
vietos lygmens intervencijos poveikiui įrodyti. Todėl 
turi būti parengtas išsamus planas ir patikima, rezul-
tatais grindžiama stebėsenos sistema, kurioje būtų 
atsižvelgiama ne tik į  konkrečius prioritetus, porei-
kius, pajėgumus ir programų ypatumus kiekvienoje 
šalyje, bet ir į būtiną skaidrumą ir solidarumą, siekiant 
užtikrinti lygias galimybes gauti skiepus ir vakcinų 
platinimą Regione.

Įvykdžius 2030 m. Europos imunoprofilaktikos dar-
botvarkę, PSO Europos padalinys, įgyvendindamas 
pasaulines iniciatyvas, sustiprins nacionalinę vak-
cinacijos politiką ir pritaikys teikiamas paslaugas 
prie asmenų ir bendruomenių poreikių, remdamasis 
duomenimis pagrįstais sprendimais. Jis dirbs su re-
gioninėmis, subregioninėmis ir nacionalinėmis insti-
tucijomis ir platformomis tam, kad sustiprintų vietos 
atsakomybę ir tarpsektorinę partnerystę.
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4 pavyzdinė iniciatyva.  
Sveikesni pasirinkimai atsižvelgiant 
į elgsenos ir kultūrines įžvalgas

Remdamasis šia pavyzdine iniciatyva, PSO Europos 
padalinys ketina investuoti į  naujas įžvalgas, kurios 
padės sukurti sveikatos kultūrą, kurioje kiekvienas 
asmuo galės rinktis sveikas alternatyvas savo kas-
dieniniame gyvenime ir nuspręsti, kaip pasinaudoti 
sveikatos priežiūros paslaugomis. Žmonių elgesiui 
neigiamą poveikį gali turėti veiksniai, į kuriuos dažnai 

nepakankamai atsižvelgiama rengiant ir įgyvendinant 
politikas, organizuojant paslaugas ar analizuojant 
sveikatos priežiūros darbuotojų elgesį; tai  – nepa-
kankamas raštingumas sveikatos srityje, prieštaringų 
įsitikinimų sistemos, baimės, nepasitikėjimo ir neži-
nomybės jausmai, netinkamai sutvarkyta informacija, 
nepatogumo pojūtis arba nepagarbos ar diskriminaci-
jos patirtis. Dažnai šių apribojimų, neleidžiančių palai-
kyti optimalią sveikatą, galima išvengti arba juos gali-
ma panaikinti labiau įsigilinus į šių socialinių, elgesio 
ar kultūrinių veiksnių poveikį.

Iniciatyva paskatins remtis įžvalgomis apie šiuos so-
cialinius, elgesio ir kultūrinius veiksnius, siekiant pa-
gerinti raštingumą sveikatos srityje, ir įžvalgomis apie 
dokumentų projektų rengimą, procedūras ir paslau-
gų teikėjo elgesį, atsižvelgiant į  piliečių ir jų sveika-
tos priežiūros ir socialinės apsaugos paslaugų sąsa-
jas. Iniciatyva pasiūlys naują mokslinį supratimą apie 
šiuos veiksnius bei politikos rengimo ir paslaugų tei-
kimo procesų sąveiką, siekiant optimizuoti paslaugų 
teikimą, gydymo procedūrų laikymąsi, rūpinimąsi sa-
vimi bei pavienių žmonių ir žmonių kartu gyvenimo bū-
dus (visų pirma, siekiant socialiai prisitaikyti taip, kaip 
būtina reaguojant į  COVID-19 krizę). Pasinaudojant 
ne tik biomedicinos srityje, bet ir socialinių mokslų ir 
medicinos humanitarinių mokslų srityse naudojamais 
metodais, ši iniciatyva padės sveikatos priežiūros ins-
titucijoms pagerinti teikiamas paslaugas patenkinant 
piliečių lūkesčius gauti pagarbią ir į žmones orientuo-
tą priežiūrą.
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Ši pavyzdinė iniciatyva:
• padės suinteresuotoms šalims bei Regiono ir 

subregionų struktūroms nustatyti galimybes 
pritaikyti, priimti ir sukurti gerąją praktiką, 
skatinant sveikatos kultūrą bei optimizuojant 
procesus, ir praktiką, atsižvelgiant į žmonių ir 
jų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
paslaugų sąsajas;

• padės parengti gerosios politikos formavimo, 
procesų, procedūrų ir taisyklių, kurios būtų 

tinkamesnės kultūros požiūriu, orientuotos 
į žmones ir palankios vartotojui, praktikos vadovą, 
ypač akcentuojant informacijos apie pacientų 
patirtį įtraukimą į rengiamas politikas;

• padės nustatyti išteklių centrą moksliniams 
tyrimams apie elgesio ir kultūrinius veiksnius, 
kurie turi įtakos su sveikata susijusiam elgesiui; ir

• padės parengti investavimo scenarijų, siekiant 
sukurti žinių ir įrodymų bazę šioje darbo srityje.

Európai Munkaprogram
„Együttes fellépés az egészség javításáért Európában”
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Kaip PSO Europos padalinys 
maksimaliai padidins poveikį 

šalies mastu?
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Ankstesniame skyriuje buvo nurodyti 2020–2025 m. 
laikotarpio PSO Europos padalinio prioritetai. Ši dar-
botvarkė pareikalaus ir esminių PSO Europos pada-
linio veiklos pokyčių. Kai kurie pokyčiai buvo padaryti 
2020 m. pirmojoje pusėje, nes reikėjo skubiai pakore-
guoti prioritetus tam, kad būtų galima įveikti su CO-
VID-19 krize susijusius sunkumus. Būtent dėl sunku-
mų, su kuriais susiduria šalys atsigavimo ir reformos 
laikotarpiu, PSO Europos padalinys turės toliau kan-
triai dirbti tam, kad prisitaikytų užtikrindamas tvarius 
darbo metodų patobulinimus:
• bendradarbiaujant su kitais ir susivienijant su 

kitais sveikatos gerinimo tikslais;

• dirbant su nacionalinėmis ir subnacionalinėmis 
sveikatos priežiūros institucijomis siekiant 
sustiprinti sektorių vadybą ir sukurti pasitikėjimą; 
bei

• pritaikant savo struktūras taip, kad jos atitiktų 
organizacijos tikslus.

Regiono ir pasaulio partnerių  
pastangų suvienijimas

Dėl geopolitinių ir istorinių priežasčių arba vien dėl 
dydžio ne visos šio nevienalyčio Regiono šalys yra 
vienodai įtraukiamos į regione vykstančias diskusijas 
sveikatos politikos klausimais. Neseniai PSO Europos 
padalinys įgijo daugiau galių kaip konstruktyvus orga-
nizatorius ir tarpininkas, per kurį šalys gali būti išgirs-
tos diskusijose su tarpvyriausybinėmis institucijomis 
ir mechanizmais. PSO Europos padalinys to pasiekė 
ne tik regiono lygmeniu, bet ir (kas dar svarbiau) su-
bregionų ir net kelių šalių lygmeniu subregionuose. 

Tai sukuria šalims galimybes turėti vietą prie derybų 
stalo (neatsižvelgiant į  jų dydį ir geopolitinį konteks-
tą) pasaulyje, kuriame sveikatos sektoriaus klausimai 
tampa vis glaudžiau susiję su užsienio šalimis.

Partnerių skatinimas įtraukti valstybes 
nares į regionų ir subregionų lygmeniu 
vykstančias diskusijas

Šiandien sveikatos sektoriaus subjektų ir tinklų kombi-
nacijos pasidarė sudėtingos ir daugiasluoksnės. Savo 
vaidmenis atlieka daugybė svarbių ir daugiašalių įstai-
gų bei organizacijų, tokios kaip Europos Sąjunga, Pa-
saulio bankas, Nepriklausomų valstybių sandraugos 
Sveikatos bendradarbiavimo taryba, Eurazijos ekono-
minė sąjunga, Centrinė Europos iniciatyva, Šanchajaus 
bendradarbiavimo organizacija, Turkijos taryba, Euro-
pos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, Pietryčių Eu-
ropos sveikatos tinklas, Europos sveikatos sistemų ir 
politikos observatorija, Šiaurės matmens partnerystė 
visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje bei 
G7 ir G20. Bendradarbiaudamas su kitomis Jungtinių 
Tautų organizacijomis ir plėtros partneriais, PSO Euro-
pos padalinys laikosi kelių daugiašalių aplinkosaugos 
susitarimų ir daugiasektorinės politikos platformų bei 
dalyvauja ataskaitų derinime ir integruotuose finansi-
niuose tinkluose. Taip pat jis dalyvauja savo mažų šalių 
tinkle tam, kad užtikrintų, jog jų balsas ir toliau bus 
girdimas. Daugybė šių institucijų, bendradarbiaujančių 
asmenų ir asociacijų aprėpia valstybių narių pogrupius 
skirtingomis ir persidengiančiomis kombinacijomis.

Šis sudėtingas kontekstas suteikia galimybių orga-
nizuoti tarpvalstybinės svarbos temines diskusijas 
su sveikata susijusiais klausimais. Šiose diskusi-
jose sveikata susilaukia vis daugiau dėmesio, o  dėl 
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COVID-19 krizės ši tendencija tapo dar ryškesnė. Tai 
padidina galimybes susitarti ir būti solidariems dėl 
sveikatos prioritetų bei pasiekti būtiną pažangą, atsi-
žvelgiant į sveikatos, socialinę ir ekonominę plėtrą bei 
sveikatos ir socialinės politikos sąveiką.

Partnerių sinergija pagrindiniams sveikatos 
prioritetams pasiekti

Kai kurių tarptautinių institucijų, aktyviai veikiančių 
Regione, darbotvarkė daro tiesioginį ar netiesioginį 
poveikį sveikatai šalies lygmeniu. Tos institucijos yra 
Europos Sąjunga, Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija, Europos ligų prevencijos ir kon-
trolės centras, Globalus fondas, globalus Vakcinacijos 
aljansas (GAVI), Jungtinių Tautų Organizacija ir dau-
gybė kitų. Joms priskiriama ir daugybė įtakingų pro-
fesinių ir pacientų asociacijų, veikiančių regionų ar 
subregionų lygmeniu.

EDP numatyti vis didesni PSO Europos padalinio įsipa-
reigojimai ir didesnis visų partnerių įtraukimas į Jung-
tinių Tautų koaliciją, veikiančią tam tikrais su sveika-
ta ir gerove susijusiais klausimais, kuri kartu gina 
interesus, derina politiką ir padeda šalims pasiekti 
su sveikata susijusius darnaus vystymosi tikslus. Ši 
pagalba apima ad hoc paramą kuriant Jungtinių Tau-
tų tvaraus vystomojo bendradarbiavimo programas 
(JTTVBP), atliekant Šalių bendradarbiavimo vertini-
mus, bendraujant su Jungtinių Tautų šalių grupėmis 
ir padedant įgyvendinti Pasaulinį sveiko gyvenimo ir 
gerovės visiems veiksmų planą.

Dėl naujo PSO Europos padalinio vaidmens galima są-
žiningai ir efektyviai bendradarbiauti siekiant suderinti 
veiksmus su šiomis organizacijomis, rasti sinergijas ir 
sujungti pastangas bei patirtį. PSO Europos padalinys 

užtikrins, kad sveikatos klausimas būtų integruotas 
į  platesnę Jungtinių Tautų plėtros darbotvarkę daly-
vaujant iniciatyvoje „Vieningas veikimas“ (Delivering 
as One), ypač kai tai susiję su JTTVBP.

Šalių lygmeniu PSO Europos padalinys ir toliau ak-
tyvai rems sveikatos priežiūros institucijas skatinant 
šalių partnerių, t. y. nacionalinių institucijų ir tinklų, 
tarptautinių institucijų šalies padalinių ir pilietinės vi-
suomenės organizacijų, vienijimą ir jų veiksmų koor-
dinavimą įgyvendinant nacionalinius sveikatos planus 
ir siekiant nacionalinių sveikatos prioritetų. PSO Euro-
pos padalinys stengsis užtikrinti sinergiją, koordinavi-
mą ir veiksmingumą, kaupdamas žinias, vengdamas 
veiklos dubliavimosi, derindamas pastangas ir stiprin-
damas atskaitomybės mechanizmus bei atsakomybę. 
Šalių biurai pasinaudos savo šalių bendradarbiavimo 
strategijomis ar kitomis atitinkamomis priemonėmis 
tam, kad padėtų nacionalinėms sveikatos instituci-
joms imtis vadovaujančio vaidmens organizuojant 
bendradarbiavimą su partneriais.

Regionų ir subregionų lygmeniu PSO Europos padali-
nys sukurs daugybę priemonių ir platformų (įskaitant 
atitinkamus pažangos matavimo įrankius), kurios pa-
dės institucijoms efektyviau, glaudžiau ir atsakingiau 
bendradarbiauti. Išskaidytų duomenų rinkimo, ana-
lizės ir perdavimo optimizavimas  – tai sritis, į  kurią 
reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį, norint sukurti sti-
prią partnerystę. PSO Europos padalinys sistemingai 
sieks užtikrinti, kad visos šalys galėtų pasinaudoti 
įgyta patirtimi įgyvendinant perspektyvias subregionų 
iniciatyvas ir diegiant inovacijas. Europos Sąjungos 
vėžio prevencijos ir gydymo iniciatyvų ambasadoriaus, 
kuriam patikima užtikrinti suderintas Regiono mastu 
veikiančias vėžio iniciatyvas, paskyrimas yra tik vienas 
iš daugelio pavyzdžių.
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Susitelkimas į šalis: tiesioginė parama 
valstybių narių sveikatos lyderystei

Dirbdamas kūrybingai ir įgyvendindamas aktyvias ini-
ciatyvas, PSO Europos padalinys įrodė, kad net ir cha-
otiškame pandemijos kontekste įmanoma įtraukti vi-
sas valstybes nares bent jau į kai kurias subregionines 
ar regionines diskusijas. Tai svarbu, nes šie daugiaša-
liai forumai leidžia bendradarbiauti ir mokytis bei būti 
solidariems ir sukurti masto ekonomiją. Tai gali būti 
akivaizdu tinkamai įsitraukusioms į  šias diskusijas 
valstybėms narėms, tačiau kai kurios kitos valstybės 
narės gali negalėti pasinaudoti tokiomis galimybėmis. 
Pastaraisiais mėnesiais, iš dalies dėl tebesitęsiančios 
krizės, PSO Europos padalinys galėjo pagerinti visų 
valstybių narių galimybes įsitraukti į diskusijas su svei-
kata susijusiais klausimais tebeveikiančiose regionų ir 
subregionų įstaigose ir daugiašalėse institucijose. Šio 
dalyvavimo plėtra ir gilinimas bus pagrindinis PSO Eu-
ropos vadovų susirūpinimą keliantis klausimas.

COVID-19 krizė padidino PSO Europos padalinio kaip 
įrodymais grindžiamų gairių rengėjo autoritetą. Jis 
įgijo sąžiningo, nešališko ir kompetentingo partnerio, 
galinčio padėti sveikatos priežiūros institucijoms pri-
imti sudėtingus su politika susijusius sprendimus ir 
įveikti sunkumus, reputaciją. Tai leidžia PSO Europos 
padaliniui aktyviau veikti šiose srityse:
• Greitojo reagavimo komandų dislokavimas 

valstybių narių prašymu, siekiant tiek vietoje, tiek ir 
virtualioje saugioje erdvėje sukurti politinį dialogą 
techniškai sudėtingais ar sunkiais klausimais, 
susijusiais su atsigavimu ir reformomis, kurios 
yra būtinos norint sukurti atsparias ir patikimas 
sistemas.

• Bendradarbiavimas su Europos sveikatos sistemų 
ir politikos observatorija COVID-19 Sveikatos 
sistemos atsako stebėsenos (Health System 
Response Monitor) platformos ir kitais klausimais.

• Sveikatos lyderystei valstybėse narėse pritaikytos 
pagalbos atliekant exante ekonominio atsigavimo 
programų poveikio sveikatai analizę ir stiprinant 
valstybių narių įgūdžius vesti derybas dėl investicijų 
į sveikatos sektoriaus atsigavimą ir reformą.

• Savanoriškų tarpvalstybinių tarpusavio vertinimų 
bei keitimosi gerąja patirtimi pagrindiniais 
su sveikata susijusiais klausimais, įskaitant 
struktūrines ir kitas reformas ir pokyčių valdymą, 
organizavimas.

• Pagalba valstybių narių prašymu vedant 
strateginius politinius dialogus, atsižvelgiant 
tiek į politinį, tiek ir į techninį lygį ir naudojant 
strateginę šalių žvalgybinę informaciją, duomenis, 
įrodymus ir prognozes tam, kad būtų galima 
numatyti politinius iššūkius ir patikrinti ateities 
perspektyvas.

• Visos Europos transformuojančios lyderystės 
akademijos inicijavimas parengiant: (i) jaunųjų 
specialistų programą skiriant dėmesį visuomenės 
sveikatai ir dalyvaujamojo valdymo įgūdžių 
stiprinimui; (ii) vidurinės grandies valstybių narių ir 
PSO Europos padalinio mainų programą, didžiausią 
dėmesį skiriant sveikatos sistemos atsigavimui, 
atsparumui ir patikimumui; ir (iii) partnerystės 
ir tarpusavio paramos programą siekiant padėti 
aukšto lygio sprendimų priėmėjams suvaldyti 
pokyčius.
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Bendrų pagrindinių prioritetų derinimas: 
savo paskirtį atitinkantis PSO Europos 
padalinys

PSO Europos padalinys prioriteto tvarka atnaujins 
savo šalių bendradarbiavimo strategijas su valstybė-
mis narėmis ar kitaip dalyvaus argumentuotose dis-
kusijose apie bendradarbiavimą ateityje. Tikslas – už-
tikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į pagrindinius 
prioritetus, papildant strategijas nuostatomis, vieni-
jančiomis partnerius remiant investicijas į atsigavimą 
ir reformą.

PSO Europos padalinys sistemingai skirs dėmesį tam, 
kad pasiektų tvirtesnę poveikį turinčių regionų ir su-
bregionų mechanizmų ir tiesioginės paramos šalims 
teikimo pusiausvyrą. Europos padalinys susitelks 
į tas šalis, kuriose labiausiai reikia paspartinti aukš-
tynkryptę konvergenciją su aukštais rezultatais galin-
čiomis pasigirti šalimis ir kuriose sveikatos priežiūros 
institucijoms labiausiai reikia paramos. Geresnė visų 
šalių integracija į  viršnacionalinio dialogo sveikatos 
klausimais forumus virs prioritetu.

PSO Europos padalinys remsis EDP tam, kad savo 
gairėmis ir parama sumažintų šalių susiskaidymą, 
atsižvelgdamas į pagrindinius prioritetus bei būtinybę 
atsigauti ir sukurti atsparias ir patikimas sistemas. 
Jis pagerins pusiausvyrą tarp savo programų portfe-
lio techninio tobulinimo ir šalims pritaikytos paramos 

poreikiams ir prašymams tenkinti. Valstybių narių 
prašymu, PSO Europos padalinys sudarys susitarimus 
dėl lankstaus darbuotojų ir konsultantų žinių telkimo 
siekiant papildyti savo techninių programų portfelį pri-
taikyta ir laiku teikiama parama, vystydamas „saugios 
aplinkos“ politinius dialogus ir teikdamas rekomenda-
cijas.

PSO Europos padalinys skatins darbo rezultatams pa-
lankią darbo aplinką. Jis:
• suvienys organizacines struktūras informavimui 

apie EDP ir 13-ąją BDP tardamasis su darbuotojais 
ir sieks suderinti išteklių paskirstymą bei 
programų rengimą, atsižvelgdamas į informavimo 
poveikį šalies lygmeniu;

• palaikys vertybėmis grindžiamą bendradarbiavimo 
ir inovacijų kultūrą, įskaitant lanksčius ir 
daugiadalykinius komandinius darbo modelius, 
nustatydamas atitinkamą įgaliojimų ir 
atskaitomybės lygį, įskaitant atskaitomybę už 
didesnę bendrą techninę paramą ir politinę 
paramą;

• nustatys efektyvesnes administracines procedūras 
ir praktikas, sieks skaitmeninės transformacijos 
ir imsis priemonių tam, kad sumažintų išmetamo 
anglies dioksido kiekį; ir

• visiems darbuotojams užtikrins sveiką, pagarbią 
ir motyvuojančią darbo aplinką, kurioje visiškai 
netoleruojamas priekabiavimas ir skatinama 
įvairovė ir lyčių lygybė.
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Išteklių mobilizavimas
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Šiuo metu rengiama 2020–2025 m. EDP Įtraukimo 
strategija skatina tvarų išteklių mobilizavimą ir par-
tnerystę, siekiant pagerinti, sustiprinti, patobulinti 
ir išplėsti normatyvines gaires, techninę paramą ir 
keitimąsi žiniomis Europos regiono šalyse. Rengiant 
strategiją, remiamasi investavimo į 13-ąją BDP atve-
ju ir pasauline PSO išteklių mobilizavimo strategija 
(dokumentas EB146/29), akcentuojama rezultatais 
grindžiama partnerystė dėl išteklių, kurios priemonės 
yra apibrėžtos EDP. PSO Europos padalinio išteklių 
mobilizavimo strategija leis: (i) mobilizuoti išteklius 
atsižvelgiant į EDP numatytus prioritetus; (ii) padidin-
ti įnašų lankstumo, tvarumo ir numatomumo lygį; (iii) 
apibrėžti skaidrų veikimo modelį ir stiprinti išteklių 
mobilizavimo lygį, ypač PSO šalių biuruose; (iv) nu-
statyti ir mobilizuoti naujus valdžios ir kitus pagalbos 
teikėjus; (v) siekti išteklių partnerių bendrai gamybai 
ir bendroms investicijoms, dalijantis žvalgybine in-
formacija ir pradiniu finansavimu; (vi) įgyvendins PSO 
Europos padalinio struktūros pakeitimus siekiant už-
tikrinti strategiškesnį finansavimo paskirstymą bei 
šalių sutelktinių pastangų finansinį tvarumą ir suderi-
namumą su EDP pagrindiniais prioritetais.

Be išteklių mobilizavimo strategijos ir jos kontro-
lės pasitelkiant atitinkamas matricas, PSO Europos 

padalinys aktyviai teiks paramą šalių sveikatos prie-
žiūros institucijoms mobilizuojant savo išteklius at-
sigavimui ir reformai siekiant šalių prioritetų suvie-
nodinimo ir raginant imtis veiksmų. Bus derinami 
veiksmai tam, kad PSO teikiama nauda ir unikali pa-
tirtis atitiktų išteklių partnerių interesus ir prioritetus. 
Inovacijas aprėpianti 2020–2025 m. EDP Įtraukimo 
strategija skatina atlikti išteklių partnerių plėtros ana-
lizę, vykdyti tendencijų prognozavimą ir kaupti geres-
nę analitinę informaciją apie pagalbos teikėjus, atlikti 
dabartinio PSO Europos padalinio portfelio racionali-
zavimą atsižvelgiant į tris EDP / bendruosius priorite-
tus; vykdyti papildomų programų konsolidavimą, imtis 
aukšto lygio investavimo į EDP numatytas pavyzdines 
iniciatyvas ir į šalis / blokus, kur vyrauja didžiausią ne-
rimą keliančios tendencijos, kurti scenarijus ir atlikti 
strateginį PSO Europos padalinio vaidmens šalyse sti-
prinimą.

Koordinuodamas pastangas Regiono ir šalių lygme-
niu, PSO Europos padalinys sieks diversifikuoti savo 
dabartinę išteklių partnerių bazę bei finansavimo šal-
tinius, mobilizuodamas mažesnius arba naujus arba 
sugrįžtančius išteklių partnerius ir analizuodamas 
netradicinius pažangius finansavimo mechanizmus ir 
mišraus finansavimo galimybes.
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Kaip vertinsime pažangą Regione?
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COVID-19 krizė aiškiai parodė, kaip svarbu, kad visos 
šalys stiprintų savo sveikatos duomenų ir informacijos 
sistemas ir kanalus. Būtina iš esmės pagerinti gebėji-
mus rinkti savalaikius, išskaidytus ir išsamius duome-
nis, perteikiančius patikimą ir realius faktus atitinkan-
čią informaciją. Be klasikinių duomenų rinkimo būdų, 
būtina naudoti ir patikimus didelius duomenų kiekius, 
leidžiančius taikyti tokius būdus kaip apklausas inter-
netu, konsensuso diskusijas ir ekspertų nuomonę. 
Tai užtikrins, kad sprendimai bus grindžiami duome-
nimis, ir palengvins visuomenės sveikatos kontrolę ir 
prognozes.

Regionas vadovaujasi tam tikrais pagrindiniais krite-
rijais ir turi kompetenciją įvertinti pažangą, padarytą 
siekiant trijų milijardų tikslo pagal PSO poveikio verti-
nimo programą (4 langelis). Regionas įvertins šią pa-
žangą pagal pasaulinius rodiklius; taip pat PSO Euro-
pos padalinys apibrėš regionų trajektorijas ir apdoros 
stebėsenos rodiklius. Tai leis pateikti rekomendacijas 
dėl pažangos paspartinimo atsižvelgiant į konkrečios 
šalies politiką.

Informacija, kuria remiantis stebima pažanga, bus 
gaunama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
ir jų nacionaliniais statistikos biurais. Siekiant suma-
žinti valstybių narių persidengiančių ataskaitų teikimo 

ir stebėsenos reikalavimų vykdymo naštą, PSO Euro-
pos padalinys bendradarbiaus su kitomis Jungtinių 
Tautų institucijomis ir tokiais pagrindiniais partneriais 
kaip Europos Komisija, Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacija, Europos sveikatos sistemų 
ir politikos observatorija ir Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras.

Sveikatos informacijos sistemų stiprinimas išliks 
prioritetine sritimi, ypač Regiono rytinėje dalyje, kur 
PSO yra pagrindinis partneris tam, kad būtų galima 
rengti patikimus, savalaikius, kokybiškus šalių sveika-
tos duomenis ir charakteristikas. Šie duomenys bus 
naudojami poveikio vertinimui ir kontrolei bei poreikių 
prognozei ir politinių iššūkių, kurie turi poveikį žmonių 
sveikatai ir sveikatos sistemoms, numatymui ir reaga-
vimui į juos.

PSO Europos padalinys įdiegs EDP vertinimo sistemą, 
kuri yra suderinta su 13-osios BDP, Darnaus vysty-
mosi tikslų ir Bendrosios stebėsenos sistemomis. Ji 
bus pritaikyta taip, kad būtų galima stebėti pavyzdinių 
iniciatyvų ir darbo pagal tris pagrindinius prioritetus 
poveikį. Sistema apims įrankius, leidžiančius stebėti 
pastangas, kurių imamasi siekiant regionų konver-
gencijos, stipresnės lyderystės sveikatos srityje bei 
bendrus veiksmus siekiant geresnės sveikatos.
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4 LANGELIS.  PASIRENGIMAS PAŽANGOS PAGAL TRIS PAGRINDINIUS 
BENDRUS PRIORITETUS VERTINIMUI

1. VSPA: pažanga bus vertinama pagal finansinės 
apsaugos laipsnį. Šioje srityje pagrindiniai duo-
menys yra prieinami, o  organizaciniai gebėji-
mai yra plačiai pripažįstami. Pasauliniu mastu 
naudojamus rodiklius, kurie apima paslaugų 
aprėptį ir finansinę apsaugą, papildys Regio-
no lygmeniu taikomas stebėsenos metodas, 
apimantis statistinę finansinės apsaugos ir 
nešališkų rodiklių, taip pat nepatenkintų porei-
kių bei politikos analizes tam, kad būtų galima 
gauti savalaikius, realius faktus atitinkančius ir 
konkrečiai šaliai skirtus įrodymus.

2. Apsauga nuo ekstremalių situacijų: COVID-19 
krizė atskleidė poreikį atnaujinti pasirengimo 
ekstremalioms sveikatai situacijoms indeksą. 
Būtina įtraukti ekstremalių situacijų sekimą, 
reagavimą į  ekstremalias situacijas ir ekstre-

malių situacijų poveikį, išskaidant duomenis 
pagal lytį, amžių bei socialinį-ekonominį sta-
tusą ir įtraukiant ligų stebėsenos ir sveikatos 
sistemų efektyvumą.

3. Sveikata ir gerovė: įvairių rodiklių stebėsena 
yra tinkamai plačiai taikoma pagal NL pasau-
linę stebėsenos sistemą ir pasaulinius NL tiks-
lus. Europos sveikatos lygiateisiškumo ataskai-
tos iniciatyvoje pateikiamas naudingas rodiklių 
rinkinys. Pagrindinius duomenis galima rasti 
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų ro-
diklių duomenų bazėje ir įvairiuose PSO ir 
Jungtinių Tautų šaltiniuose. Naudojami patiki-
mi vertinimo metodai ir pajėgumai, leidžiantys 
spręsti su viso gyvenimo perspektyva, su lyčių 
lygybe, su lygybe sveikatos priežiūros srityje ir 
su nešališkumu susijusius klausimus.
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Konsultacijos, įtraukimas  
ir sprendimų priėmimas
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Europos regiono komiteto 27-asis Nuolatinis komite-
tas patvirtino EDP ir pritarė, kad 2020 m. rugsėjo mėn. 
EDP būtų pateikta tvirtinti 70-ajai Regiono komiteto 
sesijai. Prieš tai PSO Europos padalinys prašė visų 
valstybių narių pateikti papildomus duomenis ir grįž-
tamąją informaciją bei kreipėsi į kitus suinteresuotus 
asmenis ir partnerius, įskaitant tarptautines vyriausy-
bines organizacijas, Europos Komisiją, Jungtines Tau-
tas ir nevalstybinius subjektus bei PSO darbuotojus.
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PSO Europos regiono 
biuras

Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) yra 
specializuota Jungtinių 
Tautų agentūra, įkurta 
1948 m. ir atsakinga už 
tarptautinius sveikatos 
klausimus ir visuomenės 
sveikatą. PSO Europos 
regiono biuras yra vienas iš 
šešių pasaulyje veikiančių 
regioninių biurų, kurių 
kiekvienas turi savo 
programą, pritaikytą 
konkrečių šalių sveikatos 
reikmėms.

Valstybės narės

Airija
Albanija
Andora
Armėnija
Austrija
Azerbaidžanas
Baltarusija
Belgija
Bosnija ir Hercegovina
Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Gruzija
Islandija
Ispanija
Italija

Izraelis
Jungtinė Karalystė
Juodkalnija
Kazachstanas
Kipras
Kirgizstanas
Kroatija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Monakas
Moldovos Respublika
Nyderlandai
Norvegija
Portugalija
Prancūzija

Rumunija
Rusijos Federacija
San Marinas
Serbija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Šiaurės Makedonija
Švedija
Šveicarija
Tadžikistanas
Turkija
Turkmėnistanas
Ukraina
Uzbekistanas
Vengrija
Vokietija
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