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Önsöz 
“Avrupa’da daha iyi sağlık için ortak eylem” başlıklı 2020-2025 Avrupa Çalışma Programı (AÇP), Bölge’deki vatandaşların meşru bir şekilde 
sağlık kurumlarından ne beklediklerinden hareket ederek gelecek beş yıl için öncelikler belirlemektedir. İnsanlar, hükûmetlerden, mali zorluk 
yaşama korkusu olmadan nitelikli sağlık hizmetlerine genel erişim haklarını güvence altına almalarını, kendilerini sağlıkla bağlantılı acil du-
rumlara karşı korumalarını ve halk sağlığı çalışmalarının ve uygun halk politikalarının refah ekonomisinde daha iyi bir yaşam sağladığı sağlıklı 
toplumlarda yaşamlarını sürdürmeyi istemektedir. İnsanlar, haklı olarak sağlık kurumlarını bu beklentilere cevap vermesinden giderek daha 
fazla sorumlu tutmaktadır. Avrupa Çalışma Programı, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, hem tek tek ülkelerde hem de bir bütün olarak Bölge’de Üye 
Devletlerin bu hedefe ulaşmalarında sağlık kurumlarına nasıl destek olabileceği konusunda bir vizyon ortaya koymaktadır.  
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Üye Devletleri küresel ola-
rak ve DSÖ Avrupa Bölgesi’nde, DSÖ’nün 2019-2023 
yıllarını kapsayan 13. Genel Çalışma Programı’nın 
(GÇP) dayanaklarını oluşturan birbiri ile bağlantılı üç 
stratejik önceliğin uygulanması taahhüdünde bulun-
maktadır. Bu üç öncelik şunlardır:

• Genel sağlık sigortası (GSS) yönünde ilerleme 
kaydetme,

• İnsanları, sağlık acil durumlarına karşı daha iyi 
koruma,

• Her yaşta tüm bireyler için sağlıklı yaşamı ve refahı 
temin etme.

Bu temel öncelikler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA) gündemine dâhil edilmiş olup sağlık 
sektörünün SKA’lara katkısı ile ilgili üç kapsamlı hedef 
olan üç milyar hedefiyle (Kutucuk 1) bağlantılıdır.

SAĞLIK ACİL DURUMLARI SAĞLIK VE İYİLİK H
ALİ

Bir milyar
daha fazla 

insanın faydalandığı

Bir milyar
daha fazla 

insanın daha 
iyi korunduğu

Bir milyar
daha fazla 

insanın 
yaşadığı

GE
NEL SAĞLIK SİGORTASI

KUTUCUK 1: ÜÇ MİLYAR HEDEFİ

GÇP 13, sağlık sektörünün SKA’lara katkısının 
merkezinde yer alan üç milyarlık hedefle bağlan-
tılıdır:

• Bir milyar insanın daha genel sağlık sigor-
tasından faydalanması.

• Bir milyar insanın daha sağlık acil durumla-
rından daha iyi korunması.

• Bir milyar insanın daha iyi sağlık ve refaha 
sahip olması.

AÇP, Avrupa Bölgesi’nin GÇP 13 ve bu küresel 
amaçlara olan katkısını şekillendirmektedir. Sağ-
lık ve Refah için Sağlık Sistemleri: Tallinn Şartı; 
Astana Deklarasyonu (Birinci Basamak Sağlık 
Hizmetleri); Çevre ve Sağlık 6. Bakanlar Konferan-
sı’nın Ostrava Deklarasyonu ve 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündeminde Sağlığın Geliştirilmesine 
ilişkin Şanghay Bildirgesi, Bölge’deki çalışmaların 
bu temel önceliklere yeniden odaklanması için so-

mut bir temel sağlarken COVID-19 salgını bu he-
deflere ulaşmak amacıyla yapılacak çalışmaların 
hızlandırılmasını gerekli kılmaktadır.
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Yeni DSÖ Avrupa Direktörü’nün, 2019 Eylül ayında se-
çilmesi ve İcra Kurulu’nun 2020 Şubat ayındaki 146. 
oturumunda görevlendirilmesinin ardından DSÖ Avru-
pa Bölgesi Üye Devletleri, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’ne, 
çalışmalarını tekrar bu temel önceliklere yönlendirme 
direktifini vermiştir. Bu direktif, 2020-2025 Avrupa Yeni 
Çalışma Programı (AÇP) vasıtasıyla tüm Bölgede daha 
iyi sağlık için çalışmaların birleştirilmesine yönelik 
güçlü bir çağrı ile birlikte gelmiştir.

Birkaç gün sonra, COVID-19 salgını Avrupa Bölgesi’ni 
beklenmedik bir yoğunlukta vurmuştur. Salgın; insan-
lar ve topluluklar, sağlık çalışanları, sağlık sistemleri 

1	 DSÖ	Avrupa	Bölge	Ofisi;	Danimarka	Kopenhag’daki	Bölge	Ofisi’nden,	32	ülke,	alan	ve	irtibat	ofisinden,	üç	alt	bölgesel	DSÖ	Acil	Durumlar	
Programı	(WHE)	merkezinden,	beş	coğrafi	olarak	yayılmış	ofisten	(GDO)	ve	bir	DSÖ	ev	sahipliğindeki	ortaklıktan	oluşmaktadır.	DSÖ	
Sağlık	Sistemlerinin	Güçlendirilmesi	Barselona	Ofisi	(İspanya),	DSÖ’nün	İspanya’da	varlığına	dair	üzerinde	mutabık	kalınmış	yasal	bir	
çerçeve	olmadığından	GDO’larla	aynı	statüye	sahip	değildir.	Bununla	birlikte,	İspanya	ve	DSÖ,	eskiden	beri	süregelen	bu	meseleye	bir	
çözüm	bulma	konusundaki	taahhütlerini	yenilemiş	olup	Genel	Direktör	Ofisi’nin	dâhil	olduğu	müzakereler	devam	etmektedir.

ve sosyal bakım hizmetleri, ekonomiler ve bir bütün 
olarak topluma büyük zarar vermiştir ve vermeye de-
vam etmektedir. Birçok insan ve sektör bu stres testi-
ni zarar görmeden atlatmaya çalışmaktadır. Salgının 
ekonomik yansımaları, tüm Bölgede sağlığı ve refahı 
etkilemeye devam edecektir. COVID-19 krizinin, sağlık 
sistemleri ve sosyal bakım hizmetleri, bir kurum ola-
rak DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin1 rolü ve AÇP açısından 
son derece önemli etkileri mevcuttur. COVID-19 krizi, 
dijital, yenilikçi, sonuç odaklı ve insan merkezli bir ge-
lecek perspektifiyle Bölgede sağlık sistemleri ve sos-
yal bakım hizmetlerinde köklü bir dönüşümün önünü 
açmıştır.
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AÇP, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, kimsenin geride bırakılma-
ması ve Bölge’deki sağlık kurumlarının öncülüğünün güçlen-
dirilmesi konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

Kimsenin geride bırakılmaması: Sağlık alanındaki eşitsizlik-
ler, adil bir toplum oluşturulması için hâlâ birçok şey yapılması 
gerektiğine işaret etmektedir. Eşitsizlikler, Avrupa Bölgesi’nde 
gerek sağlık, gerek siyasi açıdan her daim bir zorluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bölge’deki bulaşıcı hastalıkların epi-
demiyolojisi, bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) eşitsiz yükü 
gibi sosyoekonomik eşitsizliklerin ele alınmasının önemini 
vurgulamaktadır. Örneğin, başlıca dört BOH nedeniyle erken 
ölme riski, bazı ülkelerde %10’un altındayken bazı ülkelerde 
%31’lere kadar yükselmektedir. Bu tür farklılıklar devam et-
mektedir. Bölge’de ülkeler arasındaki farkın kapanma süreci 
ne yazık ki yavaş ilerlemektedir ve bunun nedeninin, sağlığa 
yapılan yatırımların büyük farklılık göstermesine bağlı olduğu 
değerlendirilmektedir. Birçok Üye Devlette sağlıkta hakkani-
yet alanında ilerlemenin yavaşlamış olması ve kimi zaman kö-
tüye gidiyor olması bunun bir yansımasıdır. Bu gerçeklerden 
hareket edildiğinde COVID-19 salgını toplumun en yoksul ve 
en savunmasız kesimlerini daha fazla etkileyerek mevcut eşit-
sizliklerin daha da derinleşmesine neden olmuştur. COVID-19 
salgını sosyal alanda yatırım eksikliğinin etkilerini arttırmış ve 
sağlık ve sosyal bakımın, refah ekonomisine entegre edilebil-
mesi için ne kadar yol kat edilmesi gerektiğini göstermiştir. 
Ülkelerin sağlık sonuçlarında toplumsal cinsiyet, roller ve 
sosyal açıklıklar nedeniyle süregelen farklılıklar, savunmasız 
bireylere yeterli özenin gösterilmemesi ve ülke içi ve ülkeler 
arası göçle bağlantılı zorluklar, üzücü ölçüde yavaş seyreden 
bölgesel uyumu daha da sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle 
AÇP “hiç kimsenin geride bırakılmaması” üzerinde güçlü bir şe-
kilde durmaktadır.
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Liderlik ve yetki: AÇP aynı zamanda, sağlık yetkilile-
rinin liderliği kapasitelerinin güçlendirilmesi ihtiyacını 
vurgulamaktadır. COVID-19 krizi, birçok Üye Devlette 
sağlık çalışanlarının toplumdaki itibarını yükseltmiştir. 
Ancak bazı ülkelerde, sağlık kurumlarının COVID-19 
krizini yönetme konusunda karşılaştıkları zorluklar 
önceden var olan memnuniyetsizliğin artmasına ne-
den olmuştur. Avrupa Bölgesi’nde yaşayanlar, hükû-
metlerden temel haklar olan daha iyi sağlık ve refah, 
bakım hizmetlerine genel erişim, güvenli, destekleyici 
ve sağlıklı topluluklarda yaşama ve sağlık güvenliği 
haklarını güvence altına almalarını giderek daha fazla 
talep etmektedir. Sağlık otoriteleri, bu meşru beklenti-
ler ile kötüye giden ortam ve eksiklikler, yatırım eksik-
liği, ticarileşme veya hatta yolsuzluk nedeniyle kısıt-
lanan sağlık hizmetleri konusundaki somut deneyim 
arasındaki makasın açılmasından her geçen gün daha 

fazla kaygı duymaktadır. COVID-19 salgınının berabe-
rinde getirdiği bilgi salgınının beslediği beklentiler ile 
deneyimler arasındaki bu tutarsızlık, sağlık sektörü-
nün yönetişimine olan güvenin ortadan kaybolmasına 
neden olmaktadır. AÇP, sağlık alanında etkili liderliğe 
yönelik kapasitelerin ve diğer sektörlerle iş birliğinin 
desteklenmesi üzerinde özellikle durmaktadır. Böy-
lece sağlık kurumları, hizmet sundukları toplumun 
meşru beklentilerine cevap verebilecektir.

COVID-19 salgınının ardından sağlık sistemlerinin ve 
halk sağlığı hizmetlerinin toparlanması, dayanıklılığı 
ve sağlamlığına odaklanma ihtiyacı, sadece hiç kim-
senin geride bırakılmaması ve sağlık kurumlarının 
liderlik kapasitesinin güçlendirilmesi konusundaki 
kararlılığı pekiştirmektedir.
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AÇP’nin temel öncelikleri, vatandaşların meşru bek-
lentilerine dayanmaktadır. İnsanlar, hükûmetlerden, 
mali zorluklar yaşamadan nitelikli sağlık hizmetlerine 
evrensel erişim haklarını güvence altına almalarını, 
kendilerini sağlık acil durumlarına karşı korumalarını 
ve tüm yaş gruplarında daha iyi sağlık ve refah sağ-
lamalarını beklemektedir. Bu, DSÖ Avrupa Bölge Ofi-
si’nin teknik portföyünü (Kutucuk 2) oluşturan spesifik 
alanların politika çerçevesini sağlamaktadır. Üç temel 
önceliğe doğrudan katkıda bulunan ve COVID-19 son-
rası için bir toparlanma ve reform programı oluşturan 
çalışma ve girişimlere öncelik verilmesi, AÇP’nin mer-
kezindeki temel itici gücü teşkil etmektedir. Değişimin 
lokomotifi olması amaçlanan dört alandaki öncü giri-
şimler portföyü tamamlamaktadır ki bunlar, Üye Dev-
letlerin gündeminde üst sıralarda yer alan ve görünür-
lüğü yüksek, üst düzey siyasi taahhüdün dönüştürücü 
olabileceği kritik meselelere odaklanmaktadır.

COVID-19 salgını ve ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkileri, sağlık sistemleri ve sosyal bakım hizmetleri 
üzerindeki yükü arttırmaktadır. Tedavi, test ve aşı ko-
nusunda büyük atılımlara karşın düşük bulaştırıcılığın 
sürekli hale gelmesi, geriye zorlu bir miras bıraka-
caktır. Sağlık sistemleri ve sosyal bakım hizmetleri, 
tükenmiş sağlık çalışanları ve bütçeleri ile tedavi edil-
meyi bekleyen insanlarla uğraşmak durumundadır. 
Bu mirasın kapsamı henüz tam olarak bilinmemekle 
birlikte COVID-19, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet-
ler ve bu sektörlerde çalışan kişilerin savunmasızlığı-
nı ve bu sektöre ayrılan kaynakların eksikliğini ortaya 
koymuştur.

Sağlık hizmetleri, sosyal bakım hizmetleri ve halk 
sağlığının, refah ekonomisinin merkezinde yer aldığı 
konusundaki fikir birliği, dayanıklı ve sağlam sistem-
ler oluşturmaya yönelik büyük yatırımlarla birlikte 

toparlanma ve reformun hem günümüzde hem de 
gelecekteki zorluklara sürdürülebilir yanıtlar verme-
si kaydıyla, daha da güçlenmiştir. Bakım hizmetle-
ri ve halk sağlığına evrensel erişim sağlanması, acil 
durumlara ivedilikle ve yeterli ölçüde yanıt verilmesi 
ve herkes için her yaşta sağlıklı yaşam ve refah sağ-
lanması arasında denge kurulması gerekmektedir. 
Bu amaçlara ulaşılabilmesi için kısa vadeli çözümler 
yerine cesur, yenilikçi ve öğrenmeye açık bir yönetişim 
yaklaşımına ihtiyaç vardır.

Günümüzde sağlık ve sağlık sistemleri, bölgesel ve 
alt bölgesel görüşmelerin yanı sıra ulusal ve alt ulu-
sal görüşmelerde de hiç olmadığı kadar önemli bir yer 
teşkil etmektedir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi COVID-19 
krizi boyunca lider bir kuruluş olarak öne çıkmıştır. 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, tek bir DSÖ ve tek bir Birleş-
miş Milletler olarak hareket edebileceğini, Bölge’deki 
çeşitliliğe uygun biçimde ihtiyaç halinde alt bölge-
sel mekanizmalar oluşturarak ve tüm küçük ülke-
leri sürece dâhil ederek Üye Devletleri ve kurumları 
birleştirip harekete geçirebileceğini, ihtiyaç halinde 
personel ve uzman görevlendirebileceğini, ilgili nor-
matif rehberliği zamanlıca sağlayabileceğini, kişisel 
koruyucu ekipman teminini koordine edebileceğini ve 
hızlandırabileceğini ve etkili ve objektif bir iletişim ku-
rabileceğini göstermiştir. Bölge, toparlanma ve reform 
dönemine girerken DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ülkelere 
yardımcı olmak ve sağlık ile sosyoekonomik alanlara 
dair görüşmeleri kolaylaştırmak için sahip olduğu bil-
gi ve deneyimden faydalanabilir.

İnsanların kamu politikasının merkezinde yer alabil-
mesi için toparlanma çalışmalarının ülke düzeyinde 
somut bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu-
nun olabilmesi için DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin teknik 
portföyünün, AÇP’nin temel önceliklerine odaklanmak 
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için teknik programlar arasındaki sinerji üzerine inşa 
edilmesini sağlamak amacıyla pragmatik, planlı ve 
bağlama uygun çabalara ihtiyaç vardır (Kutucuk 2). Söz 
konusu portföy, yaşam boyunca sağlık sonuçlarını ve 
sağlık alanında eşitsizlikleri şekillendiren çeşitli Bula-
şıcı Olmayan Hastalıklar (BOH), bulaşıcı hastalıklar ve 
sağlığın sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin ele alın-
ması bakımından iyi bir temel sağlamaktadır. Ülkelerin, 
söz konusu üç temel önceliğe odaklanmaları için sağ-
lanan destek konusunda gerekli alt yapıyı sunmaktadır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ülkelerin desteklenmesine 
yönelik çabaları odak noktası haline getirecektir. Doğ-
rudan ülke düzeyinde desteğin yanı sıra, bir ülkeye 
daha fazla odaklanılması da bölgesel ve alt bölgesel 

bağlantıların güçlendirilmesine bağlıdır. Mevcut du-
rumda DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, bölgesel ve alt 
bölgesel kurumlar ile hükûmetler arası ve devlet dışı 
aktörler nezdindeki bir araya getirme gücü artmıştır. 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi bu alandaki yeni önemini bir 
kaldıraç olarak kullanarak, başta COVID-19 sonrası 
toparlanmayı hedefleyenler olmak üzere, uluslarara-
sı mevzuat ve politika düzenlemelerinin, temel önce-
liklerde ilerleme kaydedilmesini desteklemek üzere 
kullanılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla DSÖ Avru-
pa Bölge Ofisi, ulusal sağlık kurumlarının toparlan-
ma ve reforma öncülük etme çabalarını destekleyen 
bölgesel ve alt bölgesel çalışmalarında sinerji ve öl-
çek ekonomileri yakalamayı amaçlayacaktır. Her Üye 
Devletin özel koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda 
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oluşturulmuş üç temel öncelik arasında dengenin ya-
kalanabilmesi adına ulusal sağlık kurumları ile, baş-
lıca sağlık ve sosyal sektör aktörleri ve çevre, şehir 

planlama, ulaşım, eğitim veya tarım gibi diğer sek-
törlerden aktörler arasında yoğun iş birliğine ihtiyaç 
vardır.

KUTUCUK 2:  DSÖ AVRUPA BÖLGE OFİSİNİN MEVCUT FAALİYET 
PORTFÖYÜNÜN GENİŞLETİLMESİ

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin teknik portföyü üç bi-
rime ayrılmış olup bu birimlerin her biri üç temel 
öncelik alanında ilerleme kaydedilmesine odak-
lanmaktadır: GSS, sağlık güvenliği ile sağlık ve 
refah. Cinsiyet ve insan hakları yaklaşımları bu üç 
öncelikte merkeze yerleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
Bölge Direktörünün Ofisi ve Operasyonlar Birimin-
ce desteklenmektedir.

Ülke Sağlık Politikaları ve Sistemleri Birimi 
(CPS), Bölge’deki ülkelere, GSS’nin güçlendiril-
mesi amacıyla uygun sağlık politikaları ve sis-
temleri tasarlamaları ve uygulamaları yönünde 
yardımcı olur. Hayatın tüm aşamalarında kapsayıcı 
bir yaklaşım benimsemek suretiyle ulusal, bölge-
sel ve yerel düzeylerde verilerle beslenen, kanıta 
dayalı, bağlama uygun sağlık politikalarının ge-
liştirilmesinin ve uygulanmasının güçlendirilmesi 
için çalışır. Birim, insan odaklı, sağlığı geliştiren, 
hastalıkları önleyen ve sağlığın sosyal ve ekonomik 
belirleyicilerini ele alan politikaların uygulanması-
na odaklanmak suretiyle halk sağlığı alanında li-
derliğin güçlendirilmesinin savunuculuğunu yapar. 
Birim, sağlık alanında hakkaniyet, insan hakları ve 
toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması konula-
rındaki liderliğin geliştirilmesini amaçlar. Ruh sağ-

lığı, halk sağlığı ve sosyal bakım hizmetlerinin yanı 
sıra, hastanelerle bağlantılı olan nitelikli birinci ba-
samak sağlık ve toplum hizmetlerinin sürdürülebi-
lir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla sağlık 
sistemlerinde inovasyon için kapasite oluşturmaya 
odaklanır. CPS, bu doğrultuda hiç kimsenin geride 
kalmaması için erişimi kolaylaştırma, mali koru-
mayı iyileştirme, sağlık iş gücünü güçlendirme, 
uygun fiyatlı ilaç ve teknolojilere erişimi arttırma 
ve dijital teknolojiyi benimseme ve kullanımını ge-
liştirmeye yönelik ülke çabalarını destekler.

Ülke Sağlık Programları Birimi (CHP), ülkelerin, 
bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların yükünün 
azaltılması ve sağlığın sosyal ve ekonomik belir-
leyicilerinin ele alınmasına yönelik çabalarını des-
tekler. Birim, sağlığın geliştirilmesine yönelik ted-
birler, şiddet ve yaralanmaların önlenmesi, kanser, 
kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum hasta-
lıkları ve diyabet dâhil olmak üzere bulaşıcı olma-
yan hastalıkların ile tütün kullanımı, hareketsizlik, 
sağlıksız beslenme ve alkolün zararlı kullanımı 
kaynaklı risklerin önlenmesi ve kontrolünün yanı 
sıra, tüberküloz, HIV/AIDS, hepatit ve vektörle bu-
laşan ve ihmal edilmiş tropik hastalıklar, aşı ile 
önlenebilen hastalıkların eradikasyonu ve elimi-
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KUTUCUK 2:  DSÖ AVRUPA BÖLGE OFİSİ’NİN MEVCUT FAALİYET 
PORTFÖYÜNÜN GENİŞLETİLMESİ

nasyonu ve aşıların daha fazla kullanımı için savu-
nuculuk, antimikrobiyal direncin sınırlandırılması 
ve kontrolü ve mevcut ve yeni ortaya çıkan çevre 
sağlığı riskleri konularında faaliyetlerde bulunur.

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde inovasyonun 
hayata geçirilmesi amacıyla bakım hizmetlerin-
de insan merkezli ve nitelikli sağlık hizmetlerine 
herkesin evrensel erişimini sağlama konusundaki 
kararlılık, sosyal, kültürel ve davranışsal yaklaşım-
lara başvurarak politika geliştirme ve müdahale-
ler için kanıt geliştirmeye yönelik somut adımlarla 
desteklenir.

Ülke Destek ve Acil Durumlar Birimi (CSE), sağlık 
hedeflerine ve ulusal sağlık politikaları ve strate-
jilerine ulaşmak için hükûmetin ve ortakların (iki 
taraflı ve çok taraflı, fonlar ve vakıflar, sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektör dâhil olmak üzere) çok 
sektörlü koordinasyon çabalarını destekler. Yapılan 
çalışmalar, sağlık hizmetlerine erişim ve mülteci 
ve göçmen akını için hazırlığa odaklanmak sure-
tiyle mülteci ve göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarının 
yönetilmesi ve bu ihtiyaçlara cevap verilmesinde 
Üye Devletlere yardımcı olunmasını içerir. Birim; 
salgınları ve acil durumları önlemek, bunlar için 
hazırlık yapmak, tespit etmek, hızla yanıt vermek 
ve atlatmak için teknik rehberlik ve operasyonel 
destek sağlayan DSÖ Sağlık Acil Durumları Prog-
ramı’na (WHE) ev sahipliği yapmaktadır. WHE, ül-
kelere, yüksek tehdit içeren hastalıklarla bağlantılı 

riskler ve enfeksiyon risklerini kontrol altına al-
maları ve azaltmaları, acil sağlık tehditlerini tespit 
edip değerlendirmeleri ve halk sağlığı alanındaki 
karar alma çalışmaları için bilgi sağlamaları ve 
koordineli Olay Yönetim Sistemi aracılığıyla acil 
durumlara hızlı ve etkili şekilde cevap vermeleri 
yönünde yardımcı olur. Acil durumlarda DSÖ’nün 
çalışmalarının etkili bir şekilde yönetilmesini, sür-
dürülebilir bir şekilde finanse edilmesini, yeterli 
insan kaynaklarına sahip olmasını ve misyonunu 
yerine getirmeye operasyonel olarak hazır olması-
nı sağlar. Sahip olduğu merkezî ve yerel ağ, önce-
likli ülkelerde ülkeye özel ve ülkeler arası çalışma-
lara olanak sağlar.

Operasyonlar Birimi (BOS), teknik programlar ve 
AÇP’nin uygulanmasında verimlilik ve şeffaflığı 
sağlar. BOS, paranın karşılığı ilkesine odaklanmak 
suretiyle tahsis edilen kaynakların yönetimini des-
teklemek için risk temelli bir yaklaşım benimseye-
rek bütçe ve mali hesap verebilirliği denetler. BOS, 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin üretkenliğini iyileştir-
mek ve Bölge’nin yapısının finansal sürdürülebilir-
liğini sağlamak, kolaylaştırıcı hizmetler arasında 
müşteri odaklı kültür oluşturmak, Ülke Ofislerinin 
kapasitelerini güçlendirmek ve personelin moti-
vasyon ve verimliliğini arttıracak stratejik çalış-
malar gerçekleştirmek için projeler yürütür. BOS, 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin iç ve dış değişimlere 
esnek şekilde cevap verme kapasitesini geliştir-
mek üzere faaliyetlerde bulunur.
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KUTUCUK 2:  DSÖ AVRUPA BÖLGE OFİSİ’NİN MEVCUT FAALİYET 
PORTFÖYÜNÜN GENİŞLETİLMESİ

Bölge Direktörünün Ofisi (RDO), DSÖ’nün bölge 
ve ülke düzeyindeki programlarının planlanması, 
yürütülmesi ve değerlendirilmesi ve Örgütün üç 
düzeyinde uyum ve ortak çalışmanın güçlendirilme-
sinden sorumludur. RDO, DSÖ Değerler Şartı’ndan 
sorumlu birimdir. Birim; organizasyon geliştirme, 

insan kaynakları ve öğrenme ve dönüşümün yanı 
sıra kaynakların harekete geçirilmesi ve ortaklıklar, 
dış ilişkiler ve iletişim ve Avrupa Bölgesi’nin yönetim 
organlarına destek sağlama çalışmalarını yürütür. 
Aynı zamanda DSÖ’yü, Avrupa Birliği kurumlarında 
temsil eder.
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Temel Öncelik 1:  
GSS yönünde  
ilerleme kaydetme

Bölge’de insanlar, hükûmetlerin, GSS’ye ulaşma hak-
larını güvence altına almalarını beklemekte, herhangi 
bir finansal zorlukla karşılaşmadan nitelikli hizmet-
lere erişebilmeyi istemektedir. Sağlık sistemlerinin, 
toplu ve bireysel, akut ve kronik, bulaşıcı ve bulaşıcı 
olmayan çeşitli sağlık tehditleri ve sorunlarına yanıt 
vermesini beklemektedirler. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 
Üye Devletlerin, COVID-19 sonrası toparlanma süre-
cinde sağlam, dayanıklı ve kanıta dayalı sistemler ge-
liştirme yönündeki çabalarını destekleyecektir. DSÖ 
Avrupa Bölge Ofisi’nin GSS konusundaki çalışmaları 
beş alana odaklanmaktadır:

1.  Üye Devletlerin, insanları hizmetin 
merkezine koyma çabalarının 
desteklenmesi

(a) İnsanı merkeze alan sağlık hizmetlerinin sunul-
ması için bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan 
hastalıklar ile ruh sağlığı sorunları ve yaşam süre-
since insan merkezli yaklaşımı sağlamak amacıyla 
politika diyaloğu ile koordinasyon mekanizmalarını 
kurumsallaştırmak suretiyle sağlık sistemleri ile 
sosyal bakım arasında köprü kurmak.
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(b) Özellikle temel halk sağlığı işlevlerini entegre 
ederek ve topluluklar düzeyinde toplum sağlığı 
ihtiyaçlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine 
odaklanarak temel sağlık hizmetleri ile halk sağ-
lığı hizmetleri arasındaki boşluğu kapatmak.

(c) Temel sağlık hizmetlerini, insan merkezli hizmet 
sunumunun en önemli bileşeni haline getirerek 
birinci basamak, ayakta tedavi ile hastanede ba-
kım hizmetleri (kamu ve özel) arasındaki boşluğu 
gidermek.

(d) Bulaşıcı hastalıkları ve bulaşıcı olmayan has-
talıkları olan insanların ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla erken teşhis ve tarama, tedavi, rehabili-
tasyon ve palyatif bakım vasıtasıyla klinik önleme 

2	 Uluslararası	Nüfus	ve	Kalkınma	Konferansı	Eylem	Programı	ve	Pekin	Eylem	Platformu	ve	bu	belgelerin	gözden	geçirilmesi	amacıyla	
yapılan	konferansların	çıktı	belgeleri	doğrultusunda.

hizmetlerini tedavinin sürekli bir parçası haline 
getirmek (Kutucuk 3).

(e) Ekonomik, erişilebilir, kabul gören ve nitelikli cin-
sel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri sunmak için 
tutarlı stratejiler ve politika hedefleri geliştirmek. 
Hakkaniyet açısından boşlukların giderilmesi ve 
en kırılgan ve dışlanmış grupların cinsel ve üre-
me sağlıklarının ve haklarının2 geliştirilmesi, GSS 
yönünde kaydedilen ilerleme açısından önemli bir 
sınavdır. Bu amaçla, iyi işleyen bir sağlık sistemi-
ne ihtiyaç duyulmakta olup aynı zamanda politika 
kaynaklı ve yasal engellerin ele alınıp alınmadığı ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik ve insan hakları-
na sağlık sisteminin gösterdiği alakanın ipuçları da 
edinilebilir.
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KUTUCUK 3:  İNSANLARIN HİZMETİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİLMESİ 
AMACIYLA TEDAVİ DEVAMLILIĞININ ANA AKIMLAŞTIRILMASI

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, erken teşhis ve tarama, 
tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakım vasıtasıyla 
klinik önleme hizmetlerini tedavide devamlılığın bir 
parçası haline getirmek için çalışacaktır. Aşağıda 
belirtilen çalışmalar vasıtasıyla bulaşıcı hastalık-
ları ve bulaşıcı olmayan hastalıkları olan insanların 
ihtiyaçlarını gidermek gayesiyle sürdürülebilir hiz-
metler geliştirilmesini destekleyecektir:

• GSS’nin bir parçası olarak bulaşıcı hasta-
lıklar ve BOH’ları ele almak için bölgesel, 
alt bölgesel ve ulusal çalışmaların teşvik 
edilmesi ve izlenmesinde stratejik liderliği 
artırmak.

• Ülkelerin, bulaşıcı hastalıklar ve BOH’la-
ra dair öncelikli müdahaleler konusundaki 
teknik rehberlik ve destek taleplerine cevap 
vermek. Bu, hem akut epizotlar hem kronik 
sağlık sorunlarının önlenmesi ve yönetimi 
için nitelikli hizmetlere yönelik yenilikçi, 
bağlama uygun tavsiyeler ve modeller ge-
liştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasını 
içerecektir. Bu destek, ulusal politika yapı-
cılar, uygulayıcılar ve ilgili yerel kurumlarla 
ortaklık halinde sağlanacak ve DSÖ İş Birli-
ği Merkezleri ve uygun olduğu durumlarda 
meslek örgütleri ve hasta dernekleri tara-
fından desteklenecektir.

• Serviks kanseri, meme kanseri ve çocukluk 
kanserinin eliminasyonu dâhil olmak üzere 

kansere karşı küresel girişimlerin uygu-
lanmasında yeni yaklaşımlara yön vermek 
için bölgesel paydaşları bir araya getirmek 
ve Üye Devletler, ilgili Birleşmiş Milletler 
bölgesel uzman kuruluşları, Avrupa’dan 
meslek örgütleri ve DSÖ İş Birliği Merkezle-
ri’nden oluşan bölgesel bir uzmanlar plat-
formu oluşturmak. Ek olarak, kanserin ön-
lenmesi, teşhisi, tedavisi ve yönetimine dair 
kanıta dayalı bilgilerin ve iyi uygulamaların 
kullanılması ve uygun olması halinde akta-
rılmasını arttırmak üzere alt bölgesel ülke 
koalisyonları oluşturulmasını ve kurumsal 
eşleştirme mekanizmaları geliştirilmesini 
kolaylaştırmak.

• Sürveyans, modelleme ve politika izlemenin 
yanı sıra bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan has-
talıkların sürveyansı, önlenmesi, teşhisi ve 
tedavisi için zamanında ve hedefe yönelik 
stratejiler geliştirilmesi konusunda büyük 
veri kapasitesi geliştirmek.

• Tedavi sürekliliğinin sağlanması, sadece 
GSS’ye ulaşmak için değil, aynı zamanda sağlıkla 
ilgili acil durumlara karşı koruma için de hayati 
önem taşımaktadır. Mevcut ve gelecekteki sal-
gınların sosyoekonomik yükünün hafifletilmesi ve 
BOH’ların, COVID-19 ve acil durumlara hazırlık ve 
yanıt çalışmalarına dâhil edilmesi adına kurum-
lar arası çalışma ve ülkeler arası koordinasyonun 
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KUTUCUK 3:  İNSANLARIN HİZMETİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİLMESİ 
AMACIYLA TEDAVİ DEVAMLILIĞININ ANA AKIMLAŞTIRILMASI

güçlendirilmesi amacıyla DSÖ Avrupa Bölge Ofi-
si, bulaşıcı hastalıklar ve BOH’ların önlenmesi ve 
kontrolüne yatırım yapılması ihtiyacına odaklanan 
ulusal diyalogları destekleyecektir. DSÖ Avrupa 

Bölge Ofisi ayrıca daha dayanıklı sağlık sistemle-
ri geliştirme şeklinde tanımlanacak uzun vadeli 
amacı doğrultusunda sağlık güvenliği planlarının 
hazırlanmasına da destek olacaktır.
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2.  Mali korumanın sağlanması ve 
güçlendirilmesi için Üye Devletlerin 
çabalarının desteklenmesi

(a) COVID-19 sonrasındaki toparlanma ve reform ça-
balarına yeterli yatırım sağlamak için maliye ba-
kanlıkları ve hükûmetler arası kuruluşlarla mali 
korumaya ilişkin bölgesel ve alt bölgesel diyalogla-
rı genişletmek. Sağlık güvencesi, cepten ödemeler 
ve maliyet nedeniyle karşılanmamış ihtiyaçlarda-
ki açıklara ilişkin uyum ve toparlanma program-
larının ön etki değerlendirmeleri bu çalışmalara 
dâhildir.

(b) COVID-19 krizinin ardından hükûmet bütçelerinde 
sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yeniden önce-
liklendirilmesini ve bu hizmetlerine yapılan kamu 
harcamalarının korunmasını sağlamak için ulusal 
diyaloğu desteklemek.

(c) Ekonomik toparlanma planlarının sağlık sektörü 
üzerindeki etkilerine dair yapıcı görüşmeler ger-
çekleştirebilmeleri için ulusal sağlık kurumlarının 
müzakere kapasitesini güçlendirmek.

(d) Sağlık güvencesindeki eksiklikleri belirleyerek ve 
bu eksiklikleri gidermek için sigorta politikasını 
yeniden tasarlayarak, mali zorlukları ve karşılan-
mamış sağlık hizmetleri ihtiyacını (ilaçlar dâhil) 
azaltmaları için ulusal makamları desteklemek.

3.  COVID-19 sonrası toparlanma döneminde 
sağlık insan gücü zorluklarının aşılması 
için Üye Devletlerin çabalarının 
desteklenmesi

(a) Çalışma koşullarını iyileştirmek ve mevcut insan 
gücünü korumak ve motive etmek için ulusal stra-
tejiler geliştirilmesine destek olmak. Geleceğin 
insan gücünün nüfusun sağlık ihtiyaçlarının yanı 
sıra COVID-19 sonrası toparlanma döneminin ge-
reklilikleri doğrultusunda yetiştirilmesi ve oluştu-
rulması.

(b) Sağlık çalışanlarının mesleki gelişiminin devam 
etmesine yardımcı olmak amacıyla akademi ve 
profesyonel kuruluşlardan oluşan ülkeler üstü bir 
konsorsiyum oluşturmak. Söz konusu konsorsi-
yum tüm Üye Devletlerde, mevcut insan gücünü, 
COVID-19 sonrası dönemde ekip temelli ve insan 
odaklı hizmetler sunmak üzere yenilikçi sistemler 
ve teknolojiler kullanmaya yönlendirmek için faali-
yetler yürütmelidir.

(c) Sağlık insan gücünün daha adil bir şekilde da-
ğılmasını sağlamak ve eksiklikleri gidermek için 
bölgesel ve alt bölgesel girişimler konusunda fikir 
birliği oluşturarak Üye Devletlerin sürdürülebilir 
sağlık iş gücü oluşturmalarını desteklemek. Bu 
amaçla şu çalışmalar gerçekleştirilecektir: sağlık 
iş gücü piyasasının dinamiklerinin daha iyi anla-
şılması, sağlık çalışanlarının harekete geçirilme-
sinin izlenmesi, “itici” faktörlerin (tükenmişlik ve 
motivasyon eksikliği dâhil) azaltılması için ortak 
stratejiler ve sağlık çalışanları ve sağlık kurumları 
arasında güvenin sürdürülmesi ve arttırılmasına 
yönelik çalışmalar.
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4. Herkesin ilaç, aşı ve sağlık ürünlerine 
erişiminin olmasına yönelik Üye Devletlerin 
çabalarının desteklenmesi

(a) Hastalar, sağlık sistemleri ve hükûmetlerin, ihti-
yaçlarına cevap veren uygun ilaçlara ulaşabilecek-
leri, yatırımcıların ve ilaç sanayinin ise bu ilaçları 
geliştirmeye veya imal etmeye yeterli ölçüde is-
tekli olacakları yeni bir sosyal sözleşme üzerinde 
çalışmak için hastalar, devlet dışı aktörler ve ilaç 
endüstrisi dâhil olmak üzere paydaşları bir ara-
ya getirmek. Standart altı ve sahte ilaç ve sağlık 
ürünlerine odaklanmak suretiyle düzenleme, üre-
tim, satın alma ve tedarik zincirlerindeki güvenlik 
açıklarının belirlenmesi ve bu açıkların giderilme-
sine destek olunması.

(b) Bilgi sistemlerini güçlendirerek, gönüllülük esa-
sına dayanan ülkeler arası iş birliği platformları 
ve uluslarüstü satın alma gruplarını genişleterek 
ve adil ücretlendirme için teknik opsiyonlar geliş-
tirerek yüksek fiyatlı yenilikçi ilaç ve aşılara olan 
erişimin iyileştirilmesi amacıyla Dünya Sağlık 
Asamblesi’nin WHA72.8 sayılı “İlaçlar, aşılar ve di-
ğer sağlık ürünleri pazarlarının şeffaflığının iyileş-
tirilmesi” kararının uygulanışını hızlandırmak.

5. Yönetişim ve gözetimin iyileştirilmesine 
yönelik Üye Devletlerin çabalarının 
desteklenmesi

(a) Komuta ve kontrol, girişimci ve merkezi olmayan 
ve iş birliğine dayalı yaklaşımlar arasındaki denge-
yi optimize etmek için iyi uygulamaları belirlemek 
amacıyla Bölge’deki sağlık yönetişimi modellerini 
ve mekanizmalarını gözden geçirmek.

(b) Sağlık sistemlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirlik 
mekanizmalarını iyileştirmek için yönetişim ala-
nındaki somut zorlukların değerlendirilmesi ve ele 
alınmasında ulusal sağlık kurumlarına destek ol-
mak.

(c) Kanıta ve gerçeklere dayanan ve sivil toplum ve çok 
paydaşlı katılımla beslenen politika ve uygulama-
lar geliştirilmesi için kapasite oluşturmak.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin GSS konusundaki çalış-
maları, Ruh Sağlığı Koalisyonu ve Dijital Sağlık Ara-
cılığıyla Güçlendirme olmak üzere iki öncü girişimle 
desteklenecektir. Bu girişimlerin, GSS’ye yönelik ye-
nilenme ve yenilikçiliği harekete geçirmesi amaçlan-
maktadır.
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1. Öncü Girişim:  
Ruh Sağlığı Koalisyonu

Ruh sağlığı, bireysel ve toplumsal iyilik halinin önemli 
bir öğesini oluşturmaktadır. Stresli veya olumsuz ya-
şam, çalışma koşulları veya ekonomik koşullar, sosyal 
eşitsizlikler, şiddet ve çatışma, ruh sağlığına yönelik 
risk oluşturabilmektedir. Bu bağlamda, COVID-19 
salgını, ruh sağlığının ne kadar kırılgan olabileceğini 

göstermiştir. Ruh sağlığı sorunları oldukça yaygın olup 
Avrupa Bölgesi’nde sıkıntı ve engelliliğin başlıca ne-
denleri arasında yer almaktadır.

Ruh sağlığı sorunlarının neden olduğu sıkıntılar, tüm 
yaş grupları ve sosyal grupları etkilemektedir. Çare-
sizlik durumlarının artması, gençler arasında depresif 
bozukluklar ve anksiyete bozukluklarının yaygınlaş-
ması, kendine zarar verme ve intihar vakalarının art-
ması ve demans veya otizm spektrum bozukluğu olan 
kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmaması, bu sıkıntılar 
arasında sıralanabilir. Sağlık çalışanları arasında tü-
kenmişliğin artması, COVID-19 krizinin neden olduğu 
ruh sağlığı sorunları ve çatışmadan etkilenen toplu-
lukların dayanıklılığının desteklenmesi ihtiyacı, spesi-
fik zorluklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bireylerin ve ailenin yaşadığı sıkıntılara çok defa, dam-
galanma, ayrımcılık, insan hakları ihlali ve sosyal dış-
lanma eşlik etmekte, toplumun ruh sağlığı sorunları 
yaşayan insanlara bakış açısı, sorunun bir parçası ha-
line gelmektedir.

Ruh Sağlığı Koalisyonu, Belçika Kraliçesi Mathilde hi-
mayesinde tanınmış, kendini bu konuya adamış kişile-
ri ve bu sorundan bizzat etkilenen kişiler gibi nüfuzlu 
paydaşları bir araya getirerek toplumun ruh sağlığı 
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konusundaki tutumlarının dönüştürülmesi konusun-
da çalışacaktır.

Koalisyon, sağlık çalışanları arasında da ruh sağlığı 
okuryazarlığını arttırarak damgalama ve ayrımcılığı 
ortadan kaldırmak üzere çalışacaktır. Ruh sağlığına 
yatırım yapılması için taahhüt almaya çalışacak ve 
ruh sağlığı hizmetlerini, tüm Üye Devletlerde Avrupa 
değerleri doğrultusunda 21. yüzyıl standartlarına taşı-
yacak hizmet reformları için savunuculuk yapacaktır. 
Koalisyon, Avrupa Bölgesi’ndeki toplumların ruh sağ-
lığına yönelik algılarının değişmesine yardımcı olacak, 
ayrıca ruh sağlığı birimlerinin, ruh sağlığının iyileşti-
rilmesi amacıyla bireyler ve topluluklarla çalışma bi-
çimlerinin geliştirilmesinde ülkelere destek olacaktır.

Koalisyon şu çalışmaları gerçekleştirecektir:
• Deneyim paylaşımında bulunulması ve ulusal 

öncüler, savunucular ve hizmette yenilikçi 
yaklaşımların harekete geçirilmesiyle kapsayıcı bir 
yapı sunma,

• Ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulanması amacıyla alınan dersler ve ileriye 
dönük bakış açılarının birden fazla kurumun 
katılımıyla tüm Bölge’de gözden geçirilmesi için bir 
şemsiye işlevi görme,

• Bilhassa sağlık, sosyal bakım ve toplum sağlığı ve 
temel bakımın rolü arasındaki ara yüz, ruh sağlığı 
ile cinsiyet bağlantısı ve geçici veya kronik mali 
güvencesizlik konularına odaklanmak suretiyle ruh 
sağlığına dair temel ve uygulamalı araştırmaları 
teşvik etme,

• Ruh sağlığına ilişkin temel önceliklerin 
(sektörler arası önleme; ruh sağlığı hizmetlerinin 
dijitalleşmesi; psikiyatrik bakımda kurum merkezli 
modellerden vazgeçme ve uygun toplumsal 
yapılara yatırım; sağlık ve sosyal bakım ağları 
arasında iş birliği ve adli ruh sağlığı gibi) ulusal 
politika ve planlara dâhil edilmesi amacıyla ruh 
sağlığı ve psikososyal destek konusundaki ulusal 
politika görüşmelerini kolaylaştırma.
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2. Öncü Girişim:  
Dijital Sağlık Aracılığıyla Güçlendirme

COVID-19 salgını, etkili dijital araçlar konusunda-
ki ivedi ihtiyacı ortaya koymuş olup Bölge ülkelerin-
de tele tıp ve dijital temaslı takibi dâhil olmak üzere 
elektronik sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesine 
yönelik çabaları hiç olmadığı kadar yoğunlaştırmıştır. 
Bu son derece olumlu bir gelişme olsa da örneğin, 
bakım hizmetlerinin insan unsuru ve temel hakların 

zedelenmesi gibi birtakım riskler de barındırmaktadır. 
Klinik ve halk sağlığı konusunda karar verme çalış-
maları için birlikte çalışabilir dijital teknolojilerin be-
nimsenmesi, teknik ve siyasi engelleri aşmaya çalış-
maktadır. Bu öncü girişim, dijital sağlık çözümlerinin 
güvenlik ve etkinliği hakkında teknik rehberlik ve poli-
tika rehberliği ve uzmanlık sağlamak ve bu çözümler 
hayata geçirilirken sağlıkta hakkaniyet, toplumsal cin-
siyet eşitliği, hakkaniyet ve insan haklarını temel de-
ğerler olarak öne çıkarmak suretiyle çeşitli ülkelerin 
ve ortak kurumların faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Dijital Sağlık Aracılığıyla Güçlendirme girişimi şu 
adımları atacaktır:
• COVID-19 krizine yanıt olarak hayata geçirilen 

dijital sağlık çözümlerinin kullanımını, 
uygulamadaki eksiklikleri ve çözümlerin etkinliğini 
değerlendirme.

• Dijital sağlık ve sosyal bakım mimarilerinin 
tasarımı için bir plan, dijital sağlık sistemlerine 
yatırım ve reformların yönlendirilmesi ve ölçülmesi 
için bir temel ve dijital sağlığa yönelik finansman, 
araştırma ve ortak katılımı için bir katalizör olan 
Avrupa Sağlık Sistemlerinin Dijitalleşmesi Yol 
Haritasına son şeklini verme.

• Sağlık verilerine erişim, sağlık verilerinin yönetimi, 
yönetişimi ve etkili sağlık sistemleri ve halk 
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sağlığı çalışmaları amacıyla kullanılmasına dair 
çeşitli Avrupa değerleri, ilkeleri ve yöntemlerini 
ortaya koyan Avrupa Sağlık Verileri Yönetişim Şartı 
aracılığıyla bir Avrupa sağlık verileri yönetişim 
çerçevesi oluşturulması. Bireylerin veri haklarını ve 
mahremiyetini korumaya yönelik mevcut çabaları 
harekete geçirecek ve iyi işleyen ulusal sağlık 
bilgi sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak iyi 
veri yönetimini oluşturan unsurları ve süreçleri 
tanımlayacaktır. Çerçeve; sağlık sisteminin tüm 
düzeylerinde karar almak için nitelikli sağlık 
verilerinin kullanımını destekleyecek, halk sağlığı 
tahminlerini ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları 
güçlendirecek ve sağlık verilerinin, araştırma ve 
yeni klinik müdahaleler geliştirmek üzere ikincil 
kullanımını kolaylaştıracaktır.

• İnsanlar ve sağlık hizmetleri arasındaki ara 
yüzü iyileştirmek; sağlık sistemi performansını 
iyileştirmek ve hastalık sürveyansı, erken uyarı 
ve risk değerlendirmesi dâhil olmak üzere halk 
sağlığı açısından işlevlerini güçlendirmek için 
ülkelerin dijital teknolojilerin kullanımından 
yararlanmaları için desteklenmesi.

Bu öncü girişim, Bölge’deki ülkelerde ortaya çıkan 
yenilikçi dijital çözümlerin hızla yaygınlaşmasını sağ-
layan kapsamlı dijitalleştirme çerçevelerindeki eksik-
likleri gidermek suretiyle DSÖ Küresel Dijital Sağlık 
Stratejisi taslağını tamamlamakta ve işler hale getir-
mektedir.
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Temel öncelik 2.  
Sağlık acil  
durumlarına  
karşı koruma

COVID-19 krizi, daha önce çok az sayıda sağlık soru-
nunun yaptığı şekilde kamuoyunun gündemini domine 
etmiştir. Toplulukların ve bireylerin salgına verilen ko-
lektif yanıta bağlılığının vazgeçilmez önemde olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu kriz, sağlık acil durumlarına karşı 
koruma sağlamanın sağlık yetkililerinin sorumluluğu 
olduğuna ilişkin geniş bir toplumsal fikir birliğini te-
yit etmiştir. Güvenilir risk iletişimi, kamu denetiminin 
odağını bilim ve halk sağlığı politikasına ve halk sağlığı 
uzmanlığının toplumda hesap verebilirliğine odaklan-
masıyla stratejik bir sorumluluk haline gelmiştir.

COVID-19 krizi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi için dönüştürü-
cü bir deneyim olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 

Salgın, ivedi ve kararlı bir şekilde hareket etmenin 
önemini göstermiştir. DSÖ, kısa süre içinde hızlı ve 
güvenilir durum analizleri hazırlamak, önemli bilgileri 
hatasız ve güvenilir bir şekilde bir araya toplamak ve 
ulusal hükümetlere yardım etmek üzere acil müdaha-
le ekiplerini göndermek zorunda kalmıştır. Ülkelere 
sağlanan destekle ilgili tam ve eleştirel bir değerlen-
dirme yapmak için henüz çok erkendir fakat şüphesiz 
ki salgın DSÖ’nün ülkelerdeki varlığını, personel gö-
revlendirmesini, rehber hazırlamasını ve Üye Devletler 
ve bölgesel ve alt bölgesel kurumlar ve ülke kümele-
riyle iletişimini değiştirmiştir. Bununla birlikte, salgın, 
DSÖ bölge ofisleri ile Birleşmiş Milletler kuruluşları 
arasındaki iletişim ve iş birliğini yoğunlaştırmıştır.
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Bu deneyimden ders çıkarmak, COVID-19 krizi sonra-
sı toparlanma ve salgın sonrasındaki halk sağlığı so-
runlarının ele alınması için önemlidir. Ayrıca çıkarılan 
dersler, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, iklim değişikliği, 
hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar ve 
antimikrobiyal dirençle bağlantılı risklerin önlenme-
si, tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi gibi 
sağlık acil durumları konusunda ülkelerin desteklen-
mesi için kapasite oluşturma çalışmalarına rehber-
lik edecektir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ayrıca bulaşıcı 
olmayan hastalıklar gibi temel sağlık hizmetleri, ruh 
sağlığı ve psikososyal destek, bağışıklama, cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, sağlığın geliştiril-
mesi ve hastalık önleme, HIV/AIDS, tüberküloz, viral 
hepatit ve diğer bulaşıcı hastalıklara yönelik hizmet-
lerin en çok ihtiyacı olan kişilere ulaşmasının sağlan-
masına yardımcı olmak için çalışacaktır. Bu nedenle, 
COVID-19 krizinin yönetiminin sistematik ve kapsamlı 
bir şekilde değerlendirilmesi, sağlık acil durumlarına 
karşı korumaya ilişkin çalışmanın önemli bir parçası-
dır. Uygulama sırasında inceleme devam etmektedir 
ve DSÖ’nün yönetişimini geliştirmek için belirlenen 
planlı, bağımsız, küresel uygulama sonrası incele-
meye katkıda bulunacaktır. Acil durum müdahalesini 
bakıma erişimin sürekliliğini sağlamaya yönelik azimli 
çabalarla birleştiren çift yönlü müdahale ihtiyacı dâhil 
olmak üzere bazı dersler halihazırda çıkarılmıştır.

COVID-19 krizi; hazırlıklı olma ve hızlı müdahale, iş 
birliği ve dayanışma ile net bir şekilde tanımlanmış 
komuta ve kontrol acil durum müdahale mekaniz-
maları ve yapılarına olan ihtiyacı göstermiştir. Bunun 
ülkelerde ve ülke kümeleri arasında oldukça önemli 
olduğu görülmüştür. Ülke kapasiteleri harekete geçi-
rilmek zorundadır fakat şu ana kadar çıkarılan ders-
lerden faydalanarak bölgesel ve alt bölgesel yapıların 

kapasiteleri de harekete geçirilmelidir. Bu da üç yönlü 
bir gündem oluşturmaktadır:

1.  Çıkarılan dersler: COVID-19 krizine 
ilişkin devam eden uygulama sırasında 
incelemenin kapsamının Bölge’nin sağlık 
acil durumlarına müdahalesine ilişkin 
resmi incelemeyi kapsayacak şekilde 
genişletilmesi

(a) Sağlık sistemlerini şu anda ve gelecekte daha iyi 
hazırlamak amacıyla şu ana kadar müdahale ça-
lışmalarından çıkarılan dersleri belgelemek.

(b) Ülkelerin COVID-19 stratejik hazırlık ve müdahale 
planlarını buna göre güncellemek.

(c) Kamuoyunun ve sağlık çalışanlarının halk sağlığı 
acil durumlarının neden olduğu tehlikelerden ko-
runmasına ilişkin araştırma gündemini destekle-
mek.

(d) Ülkenin ve bölgenin gelecekteki hazırlık ve müda-
hale kapasitesini yönlendirmek.

Bu uygulama sırasında inceleme, Dünya Sağ-
lık Asamblesi’nin COVID-19 müdahalesine ilişkin 
WHA73.1 kararına uygun olarak, DSÖ’nün acil durum 
müdahalelerinin yönetişimini ve operasyonel yöneti-
mini geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Bağımsız Salgın Hazırlık ve Müdahale İncelemesine 
(IPPR) katkıda bulunacaktır.
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2.  Ülkelerin hazırlık ve müdahale 
kapasitesinin desteklenmesi

(a) Paydaşlarla iş birliği içinde, çeşitli acil durum tür-
leri için yüksek nitelikli, yeterli düzeyde donanımlı 
ve stres testi yapılmış hazırlık planlarının hazır-
lanmasını veya tamamlanmasını desteklemek. 
Bu planların, ruh sağlığı sorunları ve uzun vadeli 
olumsuz etkilerden kaçınılmasını amaçlayan psi-
kolojik hizmetlere gerekli dikkati vererek kırılgan 
bireyler ve göçmenler dâhil olmak üzere, bir bütün 
olarak toplumun sağlık hizmetlerine erişiminin 
sürekliliğine yönelik önlem almasını sağlamak.

(b) Güvenilir stratejik bilgi ve istihbaratın hızlı bir şe-
kilde harekete geçirilmesi için ülke kapasitelerini 
desteklemek.

(c) Net bir şekilde tanımlanmış komuta zincirleriyle 
(sağlık kümesinin koordinasyonu dâhil olmak üze-
re) ulusal koordinasyon mekanizmalarının ve çok 
büyük acil durumlar olması halinde dışarıdan mali 
veya operasyonel yardımı harekete geçirmeye ve 
almaya ilişkin düzenlemeleri desteklemek.

(d) Ülke içinde kapasite oluşturulmasını desteklemek 
ve etkili risk iletişimi için süreçlerin tasarlanması 
ve personele eğitim verilmesine, söylentilerin ve 
yanlış haberlerin ele alınmasına ve kamuoyunun 
hazır bulunuşunun ve dâhil olmasının güçlendiril-
mesine yardımcı olmak.

3.  Bölgesel hazırlık ve müdahale 
kapasitesinin güçlendirilmesi ve krizlerin 
yönetilmesi için gerekli kamusal 
malların üretilmesi

(a) DSÖ’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve sağ-
lık acil durumları için kural koyucu kurum olarak 
rolünü tekrar teyit etmek.

(b) Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün temel kapasite 
göstergelerini incelemek ve ülke hazırlık ve müda-
hale kapasitesine ilişkin bilgilerin haritasını çıkar-
mak ve bunları hazır bulundurmak.

(c) Ağlar üzerine ekleme yaparak geliştirmek ve dü-
zenli ufuk taraması ve risk analizi çalışmaları yap-
mak, bölgesel ve alt bölgesel yapıların acil durum 
hazırlık ve müdahale kapasitelerini düzene koy-
mak ve ortak acil durum satın alma planları ve 
mekanizmaları hazırlamak adına COVID-19 krizi 
sırasında güncellenen ve yoğunlaştırılan DSÖ Av-
rupa Bölge Ofisi’nin kapasitesini güçlendirmek.

(d) DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Avrupa Hastalık Önleme 
ve Kontrol Merkezi arasındaki yapısal iş birliği ve 
sinerjiyi güçlendirmek.

(e) DSÖ’nün ve bağlantılı ağların, COVID-19 krizinin 
yönetilmesi için önemli olduğu ortaya çıkan yük-
sek nitelikli yol gösterici materyal ve araçları hız-
lıca hazırlamaya yönelik kapasitesini ve becerisini 
devam ettirmek.
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(f) İlgili bölgesel ve alt bölgesel kurumlarla, net koor-
dinasyon çizgileri, şeffaf ve verilere dayalı iletişim 
kanalları ve çok ülkeli acil durumlar halinde daya-
nışmayı faaliyete geçirmeye yönelik mekanizmala-
ra ilişkin mutabakata varmak.

(g) Yüksek nitelikli ülke hazırlık planlarının güncellen-
mesinin, bunlara kaynak sağlanmasının ve stres 
testi yapılmasının desteklenmesinde ortakları ha-
rekete geçirmek.

(h) Sağlık kurumlarının operasyonlarının çevresel 
sürdürülebilirliğini artırırken bu kurumların iklim 
değişikliği ve doğal afetlere karşı direncini artır-
maya yönelik ülke çalışmalarını desteklemek.
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Temel öncelik 3.  
Sağlık ve refahı 
destekleme

İnsanlar, sosyal ve fiziksel çevrenin fiziksel, psiko-
lojik ve sosyal sağlık ve refahı desteklediği güvenli 
ve destekleyici topluluklarda yaşamaya büyük önem 
atfetmektedir. İnsanlar, sağlık yetkililerinin, sağlığın 
belirleyicilerini ele almak üzere özel halk sağlığı prog-
ramları ve politikaları uygulayarak, tüm politikalara 
sağlığın eklenmesi için diğer sektörleri harekete ge-
çirerek, geleceğin refah ekonomisine yeşil mutabakat 
yatırımlarıyla sağlığın yerel belirleyici etkenlerini ele 
alan girişimleri destekleyerek kendilerini ve ailelerini, 
sağlıklarını ve refahlarını tehdit eden hususlardan ko-
rumasını beklemektedir.

Modernleşen toplumlarda bu tür beklentiler daha 
ısrarlı hale gelmektedir. Sağlık öncüleri, yetkilerinin 
büyük bir kısmını müdahalelerinden almaktadır. Hata 
yaptıkları algılandığında derhal güven, yetki ve meş-
ruiyetlerini kaybederek cezalandırılmaktadır. Bu ne-
denle, halk sağlığına yönelik kamu politikaları, GSS’ye 

yönelik hareket etmek için teknik olarak gerekli ol-
dukları kadar siyasi olarak da önemlidirler.

Yaşam döngüsü boyunca sağlığı ve refahı destekle-
meye yönelik bir dizi faaliyet ve program, DSÖ’nün 
çalışmasını yıllar içinde şekillendirmiş olan halk sağ-
lığı geleneklerini bir araya getirmektedir: DSÖ’nün 
temelinde olan hastalık kontrolü ve çevresel hijyen 
programları, önemli halk sağlığı görevleri, toplumsal 
belirleyici etkenler ve temel sağlık hizmetlerinin yeni-
lenmesine yönelik çalışma ve özellikle sağlık ve sosyal 
politika arasındaki tüm politikalarda sağlığın kabul et-
tirilmeye çalışılması. GSS’ye yönelik ilerlemeyle birlik-
te, refah ekonomisine doğru ilerleyen daha kapsamlı 
bir toplumsal trendden bahsedilmektedir.

Önleme ve sağlık ve refahın desteklenmesine yönelik 
eylemler, özel ve belirli halk sağlığı çalışmalarına gö-
rünür bir bağlılık içeren programlar gerektirmektedir. 
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, zaman içinde gerekli kanıt 
temelini oluşturan kapsamlı bir teknik portföy geliş-
tirmiştir (bkz. Kutucuk 2). Bu programlar, cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı ve haklarına3 ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, eşitsizlik ve yoksulluğun sağlık ve toplum-
sal uyum üzerindeki etkisine gerekli özeni göstere-
rek sağlık ve refaha ilişkin belirleyici etkenlerin ele 
alınması için hayatın tamamına yönelik bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Bu programlarda, yerel topluluk gi-
rişimlerinden hükümetler arası yasal düzenlemelere 
birçok noktadan faydalanılmaktadır. Ortak amaçları, 
vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve iyi bir hayat en-
dişelerine yanıt veren bir ortam oluşturmaktır.

Avrupa Çalışma Programı (AÇP), çalışmaları beş ça-
lışma alanında toplayarak bu önceliğe verilen önemi 
vurgulamaktadır:

1. Sağlık ve refaha imkân tanıyan yerel 
yaşama ortamlarının desteklenmesi

(a) Hava kirliliği ve yeşil mutabakat girişimleri uyarın-
ca iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkisinin 
en aza indirilmesine yönelik eylemleri teşvik etmek 
amacıyla, tüketici örgütleri ve kentsel, mekânsal, 
sosyal ve ulaşım planlama uzmanları dâhil olmak 
üzere, düzenleyici kurumlar, yasama organları ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurmak.

3	 Uluslararası	Nüfus	ve	Kalkınma	Konferansı	Eylem	Programı	ve	Pekin	Eylem	Platformu	ve	bu	belgelerin	gözden	geçirilmesi	amacıyla	
yapılan	konferansların	çıktı	belgeleri	doğrultusunda.

(b) Sağlıklı Şehirler, Sağlık için Bölgeler Ağı, Sağlığı 
Geliştiren Hastaneler ve Sağlığı Geliştiren Okullar, 
Ulaşım, Sağlık ve Çevre Pan-Avrupa Programı ve 
çocuk, ergen ve yaşlı dostu yerel ortamlar yaklaşı-
mı gibi girişimleri daha fazla desteklemek.

2. Daha iyi, güvenli ve sağlıklı hayatların 
desteklenmesi

(a) Sağlık bakanlıklarını ve siyasi liderleri bulaşıcı 
olmayan hastalıkların yükünü azaltabilecek halk 
sağlığı tedbirlerine yönelik olarak harekete geçir-
me çabalarında desteklemek (örneğin; beslenme, 
tütün, alkol, obezite, trafik kazaları açısından  – 
bkz. Kutucuk 3).

(b) Daha sağlıklı gıda yapısını teşvik etmek ve gıda 
kaynaklı hastalık riskini azaltmak amacıyla gıda 
politikaları üzerindeki yetki ve nüfuz sahibi bölge-
sel ve alt bölgesel kurum ve kuruluşları güçlendir-
mek.

(c) Okullar ve sağlık kurumları dâhil olmak üzere, gü-
venli su, sanitasyon ve hijyen gibi temel hizmetlere 
genel ve iklime dirençli erişim sağlayabilecek böl-
gesel ve alt bölgesel kurum ve kuruluşları güçlen-
dirmek.
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(d) Toplumun fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve 
obeziteyle mücadeleye yönelik harekete geçirilme-
sinde sağlık kurumlarını desteklemek.

3. Hasta güvenliğinin artırılması ve 
antimikrobiyal direncin ele alınması

(a) Tarım, su ürünleri ve hastane ve farmasötik en-
düstri atıklarının neden olduğu sorunların ele 
alınmasının, yeni jenerasyon antimikrobiyallerin 
geliştirilmesine yönelik bölgesel ve küresel çalış-
maların, uygunsuz reçetelemenin azaltılmasının 
ve akılcı reçetelemenin teşvik edilmesinin (DSÖ 
AWaRe doğrultusunda) ve antimikrobiyal kullanım, 
direnç ve sağlık bakımıyla bağlantılı enfeksiyonla-
rın sürveyansının desteklenmesiyle, bölge çapında 
tek sağlık yaklaşımı etrafında antimikrobiyal di-
renci ele almaya yönelik çalışmaları artırmak.

(b) Hasta güvenliği, hastane hijyeni ve enfeksiyon ön-
leme ve kontrol programlarının kapsamını temel 
sağlık ve uzun vadeli bakım ortamlarına genişle-
terek ve ilaçların ve sağlık ürünlerinin güvenliğini 
dâhil ederek bunları güçlendirmek.

(c) Hastaların, ailelerin ve uzmanların hasta güvenliği 
girişimleri ve uygulamasına dâhil olmasını destek-
lemek.

(d) Dijital olarak uygulananlar ve reçetesiz olanlar 
dâhil olmak üzere öz bakım uygulamaları ve mü-
dahalelerine ilişkin ufuk taraması yapmak, bunları 
tespit etmek ve değerlendirmek.

4. Sağlık ve refah düzeyleri ve 
eşitsizliklerine ilişkin stratejik istihbarat 
geliştirilmesi

(a) Sağlık ve refaha ilişkin sağlam ve sınıflandırılmış 
ölçüler ve endeksler tasarlamak (erken çocukluk 
gelişimi, yaşlanmaya yönelik desteğin niteliği, öm-
rünü tamamlamış bakımın niteliği, bakım hizmet-
lerinin niteliği ve bunlara erişimdeki eşitsizlikler, 
kırılgan gruplar ve göçmenlere yönelik sağlık ve 
sağlık bakımı ve önlenebilir erken ölümlere yöne-
lik ölçüler ve endeksler dâhil olmak üzere).

(b) Ötekileştirilmiş, yetersiz hizmet almış ve kırılgan 
grupların sağlığı ve refahı dâhil olmak üzere, eşit-
sizliklere ilişkin ulusal politika diyaloğu için fırsat-
lar oluşturmak.

(c) Karşılanmayan ihtiyaçları, topluma özel erişim 
tedbirleri gerektiren nüfus alt gruplarını tespit et-
mek ve bunların haritalarını çıkarmak üzere diğer 
sektörlerle iş birliği yapmak.
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5.  DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin teknik 
portföyündeki başlıca iyi yapılandırılmış 
programların incelenmesi, dijitalleşme, 
teknoloji ve organizasyon açısından 
inovasyon aracılığıyla etkinliklerinin 
artırılmasına yönelik ihtiyaçlarının 
değerlendirilmesi

(a) Çok ilaca dirençli tüberküloz, HIV ve hepatite iliş-
kin programları incelemek.

(b) Çocuk ve ergen sağlığı ve gelişimi ile anne ve yeni 
doğan sağlığı dâhil olmak üzere, cinsel sağlık ve 
üreme sağlığına ilişkin programları incelemek.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, sağlık ve refaha ilişkin 
çalışmasını, Avrupa 2030 Aşılama Gündemi ve Daha 
Sağlıklı Tercihler: Davranışsal ve Kültürel İç Görülerin 
Birleştirilmesi başlıklı iki öncü girişim tamamlamak-
tadır.
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3. Öncü Girişim:  
Avrupa 2030 Aşılama Gündemi

2015-2020 Avrupa Aşı Eylem Planı, DSÖ Avrupa Böl-
gesi’ndeki aşıyla önlenebilir hastalıkların kontrol 
edilmesi, eliminasyonu veya eradikasyonu için bir yol 
belirlemiştir. Bölgedeki Üye Devletlerin “Avrupa 2030 
Aşılama Gündemi” nin başlatılmasına dair ısrarı, ül-
keler arasındaki ve içindeki aşılama kapsamındaki 
eşitsizliklerin ele alınması için yeni bir yol sunmakta-
dır. Eylem Planı, bunu, toplum talebi ve kabulüyle ilgili 

olanlar dâhil olmak üzere aşı tedariki ve sevkiyatında-
ki engeller ile aşı tereddüdü ve yanlış bilginin yayılma-
sıyla mücadele etme ihtiyacının sistematik olarak ele 
alınmasıyla yapmaktadır.

Bu öncü girişim, ülkelerdeki yüksek ve hakkaniyetli 
aşı kapsayıcılığına görünürlüğü yüksek ve sürekli bir 
bağlılık sağlamak için bölgesel, alt bölgesel ve ülke 
düzeylerindeki siyasi liderleri tekrar harekete geçire-
cektir. Bu girişim, ülkeler arasındaki aşı kapsayıcılığı-
nın yukarı doğru yönelmesinin sağlanmasını amaçla-
maktadır.

Aşıların kapsayıcılığının adil bir şekilde genişletilmesi 
ve aşı olunması, aşıyla önlenebilir hastalıklardan kay-
naklı ölümleri ve hastalıkları büyük ölçüde azaltacak 
ve salgın hastalıkların ve küresel salgınların önlenme-
sine yardımcı olacaktır. Yeni bir aşının, COVID-19 krizi-
ne bir çare getirebileceği öngörüsü, bu girişimin ivedi-
liğine yeni bir anlam katmaktadır. COVID-19 aşısı sözü 
gerçekleşirse, bu durum bilindik zorluklar getirecek-
tir. Bu zorlukların aşılması için 2015-2020 Avrupa Aşı 
Eylem Planı’ndan çıkarılan dersler önemlidir. Bu zor-
luklar; eşit erişim sağlanmasından, operasyonel plan-
lamanın zamanında yürütülmesinden ve düzenleyici 
ve mali hususların ele alınmasından bu çalışmaların 
mevsimsel grip aşısı kapsayıcılığının sağlanmasına 
ilişkin çalışmalarla birleştirilmesi ihtiyacına ve ulusal 
aşılama takvimlerindeki kapsayıcılık boşluklarının ele 
alınmasına kadar birçok farklı sorunu içermektedir.
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Avrupa 2030 Aşılama Gündemi, yenilikçi programlama 
ve gösterilebilir etki için yerel düzeyde hedefe yönelik 
müdahalelere dayanmaktadır. Bu, sadece her ülke-
deki programların spesifik önceliklerini, ihtiyaçlarını, 
kapasitelerini ve özelliklerini değil aynı zamanda Böl-
gede aşıya eşit erişimin ve aşı dağıtımının sağlanması 
için gerekli şeffaflık ve dayanışmayı göz önünde bu-
lunduran sağlam bir sonuca dayalı izleme çerçevesiy-
le birlikte ayrıntılı bir yol haritasını gerektirmektedir. 

Avrupa 2030 Aşılama Gündeminin uygulanmasıyla, 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, küresel girişimlerle sinerji 
içinde, ulusal aşı politikalarını güçlendirecek ve hiz-
met sunumunu veri destekli bilgiye dayalı kararlar 
doğrultusunda bireylerin ve toplulukların ihtiyaçları-
na özel hale getirecektir. Yerel sahiplenmeyi artırmak 
ve sektörler arası ortaklıkları güçlendirmek amacıyla 
bölgesel, alt bölgesel ve ulusal kurumlar ve platform-
larla birlikte çalışacaktır.
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4. Öncü Girişim:  
Daha Sağlıklı Davranışlar: Davranışsal 
ve Kültürel İçgörülerin Birleştirilmesi

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, bu öncü girişimiyle, herkesin 
günlük hayatında ve sağlık hizmetlerini kullanma biçi-
minde sağlıklı seçimler yapabileceği bir sağlık kültürü 
oluşturulmasına yardımcı olacak yeni iç görülere ya-
tırım yapmayı amaçlamaktadır. Kişilerin davranışları; 
politikaların tasarımı ve uygulamasında, hizmetlerin 
düzenlenmesinde veya sağlık çalışanlarının davra-
nışlarında genellikle yeterince dikkate alınmayan 
unsurlardan olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bu 
davranışların nedeni; sağlık okuryazarlığının yeter-
sizliği, çatışan inanç sistemleri, korku, güvensizlik ve 

belirsizlik duyguları, elde edilmiş yanlış bilgiler, rahat-
sızlık duyguları veya saygısızlık veya ayrımcılık dene-
yimi olabilmektedir. İdeal sağlığın önündeki bu engel-
lerden genellikle söz konusu  sosyal, davranışsal ve 
kültürel etkenleri daha iyi anlayarak kaçınılabilir veya 
bu engeller düzeltilebilir.

Bu girişim, sağlık okuryazarlığını artırmak ve va-
tandaşlarla, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin 
arasındaki arayüz süreçlerinin tasarımını ve hizmet 
sağlayıcı davranışlarını geliştirmek için söz konusu 
sosyal, davranışsal ve kültürel etkenlere yönelik içgö-
rülerin kullanılmasını teşvik edecektir. Bu etkenlerin 
ve politika ve hizmet sunumu süreçlerinin tasarımının, 
ülkelerde hizmetlerin kabulünün, tedaviye bağlılığın, 
öz bakımın ve bireysel ve toplu yaşama biçimlerinin 
ideal hale getirilmesinde yardımcı olmak için nasıl bir-
birleriyle etkileşim halinde olduklarına ilişkin yeni bir 
bilimsel anlayışı güçlendirecektir (COVID-19 krizine 
yönelik müdahalede gerekli olan sosyal uyum açısı da 
dâhil olmak üzere). Bu girişim, sosyal bilimler ve tıp-
ta beşeri bilimler dâhil olmak üzere, biyomedikal alan 
dışındaki disiplinler dâhil edilerek kamu kurumlarının, 
vatandaşlarının saygılı ve insan merkezli hizmet bek-
lentilerine karşılık olarak hizmetlerini geliştirmelerine 
yardımcı olacaktır.

Bu öncü girişim şu hususları sağlayacaktır:
• Sağlık kültürü oluşturulmasında ve vatandaşlar ve 

sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler arasındaki 
ara yüzdeki süreçlerin ve uygulamanın tasarımının 
ideal hale getirilmesinde yeni uygulamalar 
benimsemek, uyarlamak ve oluşturmak için 
fırsatları tespit etmek amacıyla, ilgili ülkeleri ve 
bölgesel ve alt bölgesel kurumları destekleme,
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• Özellikle politika oluşturmasında hasta 
deneyimlerine ilişkin bilgilerin dâhil edilmesine 
odaklanarak, politika, süreç, usul ve 
düzenlemelerin kültüre daha uygun, daha insan 
merkezli ve kullanıcı dostu hale getirilmesine 
yönelik iyi uygulamaların bir derlemesini 
hazırlama,

• Sağlıkla ilgili davranışı etkileyen davranışsal 
ve kültürel etkenlere ilişkin ortaya konan 
araştırmalara yönelik bir kaynak merkezi 
oluşturma,

• Bu çalışma alanında bilgi ve kanıt temeli 
oluşturmak için bir yatırım fırsatı oluşturma.

Európai Munkaprogram
„Együttes fellépés az egészség javításáért Európában”
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
ülkelerdeki etkisini nasıl en 

üst seviyeye çıkaracaktır?

©
 W

H
O

 / Tunc O
zceber



Avrupa Çalışma Programı 
Avrupa’da daha iyi sağlık için ortak eylem44

Önceki bölümde, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin 2020-
2025 döneminde öncelik vereceği hususlar belirtil-
miştir. Bu gündem, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin nasıl 
faaliyet gösterdiğiyle ilgili olarak da önemli değişiklik-
leri gerektirmektedir. COVID-19 krizinin getirdiği zor-
luklara yanıt vermek için hızlı düzenlemeler yapıldığı 
için bu değişikliklerin bazıları, 2020 yılının ilk yarısın-
da gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin karşı karşıya kaldığı 
toparlanma ve reform zorlukları, DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi açısından aşağıdaki hususları adapte ederek ça-
lışma yönteminde sağlam iyileştirmeler yapması için 
sürekli ve sabırlı çalışmalar gerektirecektir:
• Diğer aktörlerle nasıl iş birliği yapılacağı ve 

sağlığın daha iyi olmasına yönelik eylemin nasıl 
birleştirileceği,

• Sektörel liderliği güçlendirmek ve güven 
tesis etmek amacıyla, ulusal ve yerel sağlık 
kurumlarıyla nasıl çalışacağı,

• Kendi yapılarını nasıl amaca uygun bir teşkilat 
yapılandırmasıyla düzenleyeceği.

Bölgesel ve küresel ortakların 
çabalarının birleştirilmesi

Bu heterojen Bölgedeki ülkeler, jeopolitik, tarihi se-
beplerle veya yalnızca büyüklük nedeniyle, sağlık 
politikalarına ilişkin bölgesel görüşmelere eşit bir 
şekilde dâhil edilememektedir. DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi son zamanlarda, yapıcı bir organizatör ve aracı 
olarak daha fazla önem kazanmıştır. Bu sayede ülke-
ler, hükümetler arası kurumlar ve mekanizmalarla 
görüşmelerinde daha güçlü bir şekilde söz sahibi ola-
bilmektedir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, sadece bölgesel 

düzeyde değil aynı zamanda daha da önemli olarak 
alt bölgesel düzeyde ve alt bölgesel ülke kümelerin-
de de bunu yapmıştır. Bu, büyüklükleri veya jeopolitik 
konumları ne olursa olsun, ülkelerin sağlık sektörü 
meselelerinin git gide uluslararası hale geldiği bir 
dünyadaki müzakere masasında bir yere sahip olması 
için bir kanal ve fırsat sağlamaktadır.

Üye Devletlerin bölgesel ve alt bölgesel 
görüşmelere dâhil edilmesi için ortakların 
güçlendirilmesi

Mevcut sağlık ortamındaki aktörler ve ağlar toplulu-
ğu, karmaşık ve çok katmanlı bir hale gelmiştir. Rol 
oynayan birçok önemli bölgesel organ ve çok katmanlı 
kurum arasında şunlar yer almaktadır: Avrupa Birliği, 
Dünya Bankası, Bağımsız Devletler Topluluğu Sağlık 
İş Birliği Konseyi, Avrasya Ekonomik Birliği, Orta Av-
rupa Girişimi, Şangay İş Birliği Örgütü, Türk Keneşi, 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Güney Doğu Av-
rupa Sağlık Ağı, Sağlık Sistemleri ve Politikaları Av-
rupa Gözlemevi, Halk Sağlığı ve Sosyal Refahta Kuzey 
Boyutu Ortaklığı, G7 ve G20. DSÖ Avrupa Bölge Ofi-
si, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları ve kalkınma 
ortaklarıyla iş birliği içinde, birçok çok taraflı çevre 
anlaşmasını ve çok sektörlü politika platformlarını 
desteklemekte ve entegre raporlama mali çerçevele-
rinin uyumlaştırılmasına katılmaktadır.  Ayrıca küçük 
ülkelerin seslerinin duyulmaya devam etmesini sağla-
mak amacıyla küçük ülkeler ağını yönetmektedir. Bu 
kurumların, iş birliklerinin ve ortaklıklarının birçoğu, 
farklı ve örtüşen topluluklardaki Üye Devletlerin alt 
kümelerini kapsamaktadır.

Bu karmaşık ortam, uluslar üstü düzeyde sağlık-
la ilgili sorunlara ilişkin konuya özgü görüşmelerin 
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gerçekleştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Bu fo-
rumlarda sağlığa olan ilgi gittikçe artmaktadır ve CO-
VID-19 krizi bu eğilimi kuvvetlendirmiştir. Bu durum, 
ortak sağlık öncelikleri etrafında fikir birliği ve da-
yanışma oluşturulması ve sağlık ve sosyo-ekonomik 
kalkınma arasındaki ve sağlık ve sosyal politikalar 
arasındaki ara yüzde gerekli gelişmelere ilişkin iler-
leme kaydedilmesine yönelik fırsatları artırmaktadır.

Temel sağlık önceliklerine ilişkin sinerji 
için ortaklarla birlikte çalışılması

Bölgede aktif olan birçok uluslararası kurumun, ülke 
düzeyinde sağlığı doğrudan veya dolaylı olarak etkile-
yen bir gündemi vardır. Bunlar arasında Avrupa Birliği, 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa Has-
talık Önleme ve Kontrol Merkezi, Küresel Fon, Gavi Aşı 
İttifakı, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer birçok 
kurum yer almaktadır. Bunlar aynı zamanda bölgesel 
veya alt bölgesel kapsamdaki çok sayıda etkili meslek 
örgütünü ve hasta derneğini de içermektedir.

AÇP, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, ortak analiz, ortak 
savunuculuk, politika koordinasyonu ve ülke desteğiy-
le birlikte, herkes için sağlık ve refaha ilişkin Avrupa 
Birleşmiş Milletler Konu Bazlı Koalisyondaki ortak-
ların tamamının gittikçe artan bağlılığı ve katılımının, 
sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ula-
şacağını öngörmektedir. Bu, Birleşmiş Milletler Sür-
dürülebilir Kalkınma İş Birliği Çerçeveleri (UNSDCF), 
Ülke İş Birliği Değerlendirmelerinin geliştirilmesine, 
Birleşmiş Milletler Ülke Ekiplerine iletilmesine ve 
Herkes için Sağlıklı Hayat ve Refah Küresel Eylem 
Planının uygulanmasının desteklenmesine gerekti-
ğinde destek sağlanmasını içermektedir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin son zamanlarda kazandı-
ğı önem, bu kuruluşların, sinerjilerin senkronize hale 
getirilmesini, sinerji sağlanmasını ve çaba ve dene-
yimlerin bir araya getirilmesini amaçlayan adil ve etkili 
bir kurumlar arası iş birliğine dâhil olmasını mümkün 
kılmaktadır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, sağlığın, özellikle 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İş Birliği 
Çerçeveleri ile ilgili olarak “Birleştirilmiş Hizmet Su-
numu” yaklaşımına katılımıyla Birleşmiş Milletler’in 
daha kapsamlı olarak kalkınma gündemine entegre 
edilmesini sağlayacaktır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ülke ortaklarının (ulusal ku-
rumlar ve ağlar, uluslararası kuruluşların ülke ofisle-
ri, sivil toplum kuruluşları) ulusal sağlık planlarının 
ve önceliklerinin uyumlaştırılmasını ve bunların ko-
ordinasyonunun teşvik edilmesi için sağlık kurumla-
rını ülke düzeyinde aktif bir şekilde destekleyecektir. 
Bilgileri bir araya getirerek, tekrarlamaları ortadan 
kaldırarak, çalışmaları senkronize ederek ve hesap 
verebilirlik mekanizmalarını güçlendirerek sinerji, ko-
ordinasyon ve etkinlik ile raporlamada kazanım elde 
etmek için çaba sarf edecektir. Ülke ofisleri, ulusal 
sağlık kurumlarının ortaklarla daha bütünleşik iş bir-
liği kurulmasında liderlik etmesine yardımcı olmak 
için ülkelerinin iş birliği stratejilerini veya diğer uygun 
araçları kullanacaktır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, bölgesel ve alt bölgesel düzey-
de, kurumlar arası iş birliğinin daha etkili, sinerjik ve 
hesap verebilir olarak güçlendirilmesi amacıyla birçok 
araç ve platform (ilgili ölçüler dâhil olmak üzere) geliş-
tirecektir. Sınıflandırılmış verilerin toplanması, analiz 
edilmesi ve raporlanmasının kolaylaştırılması, güçlü 
ortaklıkların geliştirilmesi için özel bir odak alanı ola-
caktır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, tüm ülkelerin, ümit vade-
den alt bölgesel girişimler ve inovasyonlardan çıkarılan 
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derslerden faydalanabilmesini sağlamak için sistematik 
bir çaba sarf edecektir. Avrupa Birliği’nin kanserin ön-
lenmesi ve tedavi edilmesine ilişkin girişimlerine, Böl-
gedeki tüm ülkeleri kapsayan Bölge çapında koordineli 
kanser girişimlerinde bulunma yetkisi olan bir büyükel-
çi atanması, bu yaklaşımın sadece bir örneğidir.

Ülke odağının güçlendirilmesi:Üye 
Devletlerin sağlık liderliğinin 
desteklenmesi için doğrudan destek 
sağlanması

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, yaratıcı olarak ve koruyucu gi-
rişimler aracılığıyla, kaotik salgın bağlamında bile, her 
Üye Devletin en azından bazı alt bölgesel veya bölgesel 
görüşmelere dâhil edilmesinin mümkün olduğunu gös-
termiştir. Bu önemli bir durumdur çünkü çok ülkeli fo-
rumlar, iş birliği ve öğrenmeye ve dayanışma kanallarına 
ve ölçek ekonomilerine erişim sağlamaktadır. Bunlar, 
bu görüşmelerde uzun süredir yer alan Üye Devletler 
için aşikâr olabilir ancak diğer ülkelerin hala bu tür fır-
satlara erişimi yoktur. Son aylarda, kısmen devam eden 
kriz nedeniyle, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, tüm Üye Devlet-
lerin, mevcut bölgesel ve alt bölgesel organlardaki ve 
çok taraflı kurumlardaki sağlıkla ilgili sorunlara ilişkin 
görüşmelere katılımını artırabilmiştir. Bu katılımın kap-
samının genişletilmesi ve derinleştirilmesi, DSÖ Avrupa 
Bölge Ofisi öncülüğünün başlıca endişesi olacaktır.

COVID-19 krizi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin, kanıta da-
yalı rehberlik yapma uzmanlığını genişletmiştir. DSÖ 
Avrupa Bölge Ofisi’nin, sağlık kurumlarına zorlu po-
litika seçimlerinde ve uygulamayla ilgili sorunlarında 

yardımcı olabilecek adil, tarafsız ve yetkin bir ortak 
olarak geçmiş bir deneyimi vardır. Bu da DSÖ Avrupa 
Bölge Ofisi’nin aşağıda belirtilen alanlarda gücünü ar-
tırmasını sağlamaktadır:
• Üye Devletlerin talebi üzerine, dirençli ve sağlam 

sistemler oluşturmak için gerekli toparlanma ve 
reformlara ilişkin teknik olarak zorlayıcı veya zor 
seçimler hakkında sahada ve internet üzerinden 
güvenli bir politika diyaloğu için acil müdahale 
ekiplerinin konuşlandırılması.

• Sağlık Sistemleri ve Politikaları Avrupa 
Gözlemevi’yle, diğerlerinin yanı sıra, COVID-19 
Sağlık Sistemi Müdahalesi İzlemesine ilişkin iş 
birliği yapılması.

• Ekonomik toparlanma programlarının sağlık 
üzerinde beklenen etkisine ilişkin analizler ve 
Üye Devletlerin sağlık sektörünün toparlanması 
ve reformuna yönelik yatırımları müzakere etme 
kapasitelerini güçlendirerek Üye Devletlerdeki 
sağlık liderliğine ihtiyaca özel destek sağlanması.

• Yapısal ve diğer reformlar ve değişim yönetimi 
dâhil olmak üzere, sağlık politikasıyla ilgili 
başlıca konulara ilişkin ülkeler arası gönüllü 
değerlendirmeleri ve iyi uygulama paylaşımları 
düzenlenmesi.

• Üye Devletlerin talebi üzerine, hem siyasi hem 
teknik düzeyleri içeren ve politika zorluklarını 
öngörmek ve gelecek senaryolarına ilişkin 
uygulama yapmak amacıyla stratejik ülke 
istihbaratı, verileri, kanıtları ve öngörülerini 
kullanan stratejik politika diyaloglarının 
desteklenmesi.

• Şunlarla birlikte bir pan-Avrupa dönüştürücü 
öncülük akademisi başlatılması: (i) halk sağlığı ve 
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katılımcı yönetişim kapasiteleri oluşturmak için 
kıdemli olmayan uzman programı, (ii) Üye Devletler 
ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi arasında sağlık 
sisteminin toparlanmasına, dirence ve sağlamlığa 
odaklanan orta düzey uzman değişim programı ve 
(iii) değişimi yönetirken üst düzey karar alıcılara 
yardımcı olacak bireylerarası eşleştirme ve destek 
programı.

Ortak temel öncelikler ile uyum: Amaca 
uygun bir DSÖ Avrupa Bölge Ofisi

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, öncelikli olarak, Üye Devlet-
lerle olan ülke iş birliği stratejilerini güncelleyecek 
veya gelecekteki iş birliği hakkında başka türlü ge-
rekçeli bir tartışmaya dâhil olacaktır. Burada amaç, 
toparlanma ve reforma yönelik yatırımların destek-
lenmesinde ortakları bir araya getirecek hükümlerle, 
temel önceliklere gerekli önemin verilmesinin sağlan-
masıdır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, etkili bölgesel ve alt bölgesel 
mekanizmalar arasında daha iyi bir denge sağlanma-
sına ve ülkeye doğrudan destek verilmesine siste-
matik olarak özen gösterecektir. Üst düzey aktörlerle 
yukarı doğru yakınlaşmanın hızlandırılması ihtiyacı 
yüksek olan ve sağlık kurumlarının büyük bir destek 
ihtiyacı içinde olduğu ülkelere odaklanacaktır. Sağlık 
konularına ilişkin uluslar üstü diyaloğa yönelik forum-
lara tüm ülkelerin daha iyi bir şekilde entegre edilme-
sinin teşvik edilmesi öncelikli olacaktır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, temel öncelikler ve toparlan-
ma ile dirençli ve sağlam sistemler oluşturma ihtiyacı 
doğrultusunda rehberliğini bütünleştirmek ve ülkeleri 
desteklemek için AÇP’yi kullanacaktır. Program port-
föyünün teknik gelişimi ile ihtiyaçlar ve talepler konu-
sunda ülkelere ihtiyaca özel verilen destek arasındaki 
dengeyi artıracaktır. Üye Devletlerin talebi üzerine, 
güvenli alan politika diyaloğu ve tavsiyesi aracılığıyla, 
ihtiyaca özel ve zamanında destekle teknik program 
portföyünü tamamlamak amacıyla hem personelin 
hem danışmanların esnek bir şekilde görevlendiril-
mesi için düzenlemeler yapacaktır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, sonuç alınmasına olanak 
sağlayan bir çalışma ortamını teşvik edecektir. DSÖ 
Avrupa Bölge Ofisi;
• AÇP ve GÇP 13’ün başarılması için personelle 

istişare edilerek teşkilat yapılarının 
uyumlaştırılması ve ülke düzeyinde etki 
oluşturma ihtiyaçlarıyla birlikte kaynak tahsisi ve 
programlamasının uyumlaştırılmasını sağlayacak,

• Yoğunlaştırılmış ortak teknik destek ve politika 
desteği dâhil olmak üzere, uygun düzeylerde yetki 
ve hesap verebilirliğin devredilmesiyle, faal ve 
disiplinlerarası ekiplere dayalı çalışma modelleri 
içeren değerlere odaklı bir iş birliği ve inovasyon 
kültürünü destekleyecek,

• Daha sade idari usuller ve uygulamalar getirecek, 
dijital dönüşümü amaçlayacak ve karbon ayak 
izinin azaltılması için önlemler alacak,

• Tacize sıfır hoşgörü ilkesinin uygulanmasıyla 
ve çeşitliliği ve cinsiyet dengesini teşvik ederek 
tüm personel için sağlıklı, saygılı ve motivasyon 
sağlayan bir çalışma ortamı sağlayacaktır.
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Kaynakların harekete 
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Şu anda hazırlanmakta olan AÇP 2020-2025 Angajman 
Stratejisi, Avrupa Bölgesi’ndeki ülkeler için kurallara 
dayalı rehberliği, teknik desteği ve bilgi paylaşımını 
genişletmek, güçlendirmek, ve artırmak amacıyla, 
kaynakların uyumlu bir şekilde harekete geçirilmesini 
ve ortaklık çalışmalarını teşvik etmektedir. GÇP 13 ya-
tırım dosyası ve kaynakların harekete geçirilmesi DSÖ 
küresel stratejisine (EB146/29 belgesi) dayalı olarak 
hazırlanan strateji, sonuç odaklı kaynak ortaklıkları-
na ve AÇP ile tanımlanan önlemlere odaklanmaktadır. 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin kaynakları harekete ge-
çirme stratejisi: (i) AÇP’nin öncelik alanlarıyla birlikte 
kaynakların harekete geçirilmesini uyumlaştıracak, 
(ii) katkıların esneklik, sürdürülebilirlik ve öngörülebi-
lirlik düzeyini artıracak, (iii) özellikle DSÖ ülke ofisle-
rindeki kaynakların harekete geçirilmesi için şeffaf bir 
işleyiş modeli tanımlayacak ve kapasite oluşturacak, 
(iv) hükümete ait ve diğer yeni donörleri tespit edecek 
ve harekete geçirecek, (v) istihbarat paylaşımı ve çe-
kirdek fon aracılığıyla birleşik ve ortak yatırıma yönelik 
kaynak ortak modelleri yürütecek ve (vi) fonların daha 
stratejik bir şekilde tahsis edilmesini ve ülke odağının 
mali sürdürülebilirliğinin ve AÇP temel öncelikleriyle 
uyumun sağlanması için DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nde 
yapısal değişiklikler gerçekleştirecektir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, kaynakların harekete geçi-
rilmesi stratejisi ve uygun ölçülerle izlemesiyle, ülke 
öncelikleri ve eylem çağrıları arasında bir yakınsama 
arayarak ülkelerin sağlık kurumları tarafından topar-
lanma ve reform için kaynakların harekete geçirilme-
sini ileriye dönük olacak destekleyecektir. DSÖ’nün, 
mukayeseli üstünlükleri ve kendine mahsus uzmanlı-
ğı ile kaynak ortağının ilgileri ve önceliklerini eşleştir-
mek için uyumlu bir çaba sarf edilecektir. İnovasyonu 
benimseyen AÇP 2020-2025 Katılım Stratejisi şunları 
desteklemektedir: kaynak-ortak gelişiminin, trend 
öngörüsünün ve donör istihbaratının iyileştirilerek 
analizi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin mevcut portföyü-
nün AÇP’nin üç kurumsal önceşiğiyle tutarlı ve akılcı 
hale getirilmesi, tamamlayıcı programların birleştiril-
mesi, AÇP öncü girişimlerinin ve en endişe verici sağ-
lık trendleri olan ülkeler/birlikler için üst düzey yatırım 
fırsatlarının ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin ülkelerdeki 
varlığının stratejik olarak güçlendirilmesi.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, bölge ve ülke düzeylerinde 
koordineli bir çalışmayla, mevcut kaynak ortağı teme-
lini ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve daha 
küçük ve ortaya çıkan ve tekrar ortaya çıkan kaynak 
ortaklarının harekete geçirilmesini ve geleneksel ol-
mayan, yenilikçi fon mekanizmalarının ve karma fon 
fırsatlarının da keşfedilmesini amaçlayacaktır.
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Bölgedeki ilerlemeyi nasıl ölçeriz?
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COVID-19 krizi, tüm ülkelerin sağlık verilerini ve bilgi 
sistemleri ve devrelerini güçlendirmesi ihtiyacını orta-
ya koymuştur. Geçerli, güvenilir ve eyleme geçirilebi-
lir bilgilerin zamanında, sınıflandırılmış ve kapsamlı 
veriler üretme becerisiyle sağlanmasında önemli bir 
gelişmeye ihtiyaç vardır. Klasik veri toplama yönte-
minin; büyük verilerin, çevrim içi anketlerin, uzlaşı 
panellerinin ve uzman görüşünün sağlam bir şekilde 
kullanılmasıyla tamamlanmasına ihtiyaç olacaktır. 
Bu, kararların verilere odaklı olarak verilmesini sağla-
yacak ve halk sağlığının izlenmesini ve öngörülmesini 
kolaylaştıracaktır.

Bölgede, DSÖ Etki Çerçevesi’ne uygun olarak (Kutu-
cuk 4) üç milyar hedefle yönelik ilerlemenin ölçülme-
sine ilişkin dayanak ve kapasite vardır. Bölge, bu ilerle-
meyi küresel göstergeleri kullanarak ölçecektir, DSÖ 
Avrupa Bölge Ofisi de bölgesel gidişatı tanımlayacak 
ve izleme göstergelerini işleyecektir. Bu, hızlanan iler-
lemeye ilişkin ülke özelinde politika tavsiyesi verilme-
sini mümkün kılacaktır.

İlerlemenin izlenmesine yönelik bilginin kaynağı, Üye 
Devletler ve bunların ulusal istatistik kurumlarıy-
la olan iş birliğinden gelecektir. DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi, Üye Devletlerin örtüşen raporlama ve izleme 

gerekliliklerine ilişkin yükünü azaltmak adına, diğer 
Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Avrupa Komisyonu, 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Sağlık Sis-
temleri ve Politikası Avrupa Gözlemevi ve Avrupa Has-
talık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi kilit ortaklarla 
çalışacaktır.

Sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi, güveni-
lir, zamanında ve yüksek nitelikli ülke sağlık veri ve 
profillerinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle 
DSÖ’nün kilit ortak olduğu Bölgenin doğu kısmında 
öncelikli odak alanı olmaya devam edecektir. Bunlar, 
etkinin ölçülmesi ve izlenmesi ve ihtiyaçların öngörül-
mesi ve halkın sağlığını ve sağlık sistemlerini etkile-
yen politika zorluklarının tahmin edilmesi ve bunlara 
yanıt verilmesi için kullanılacaktır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, AÇP için GÇP 13, Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları ve Ortak İzleme Çerçevesi 
ile uyumlaştırılan bir ölçüm çerçevesi uygulayacaktır. 
Bunlar üç temel öncelik kapsamındaki önemli giri-
şimlerin ve çalışmaların etkisinin izlenmesi için ihti-
yaca özel olarak hazırlanacaktır. Bölgesel yakınsama, 
daha güçlü sağlık liderliği ve daha iyi sağlık için birle-
şik eyleme yönelik çalışmaları izlemek amacıyla ölçü-
ler içerecektir.
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KUTUCUK 4:  ÜÇ TEMEL KURUMSAL ÖNCELİĞE İLİŞKİN İLERLEMENİN 
ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK HAZIR OLMA DURUMU

1. GSS: İlerleme, mali koruma derecesi ölçülerek 
değerlendirilecektir. Temel veriler mevcuttur 
ve kurumsal kapasite sağlamdır. Hizmet kap-
samını ve mali korumayı birleştiren küresel öl-
çüler, mali korumaya ilişkin istatistiksel analizi 
eşitliğe duyarlı ölçülerle birleştiren küresel bir 
izleme yaklaşımıyla tamamlanacak ve zama-
nında, eyleme geçirilebilir ve ülkeye özgü bilgi-
ler üretmek için karşılanmayan ihtiyaçların ve 
politikaların analizini içerecektir.

2. Acil durumlara karşı koruma: COVID-19 krizi, 
sağlıkla acil durumlarına hazır olma endeksi-
nin güncellenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. 
Bu, acil durumların, cinsiyet, yaş ve sosyoeko-
nomik duruma göre sınıflandırılmış ve hastalık 
sürveyansı ve sağlık sistemleri performansını 

içeren şekillerde takip edilmesini ve bunlara 
müdahale edilmesi ve etki edilmesini içermek 
zorundadır.

3. Sağlık ve refah: BOH Küresel İzleme Çerçevesi 
ve küresel BOH hedefleriyle birlikte çoklu ölçü-
lerin izlenmesi iyi bir şekilde belirlenmiştir. Av-
rupa Sağlıkta Eşitlik Durumu Raporu Girişimi, 
faydalı bir dizi gösterge sunmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
Gösterge Veri Tabanı ve DSÖ’nün ve Birleşmiş 
Milletler’in diğer birçok kaynağı aracılığıyla bir 
temel mevcuttur. Hayat boyu sağlık yaklaşımı, 
toplumsal cinsiyet ve sağlıkta eşitlik ve hakka-
niyet hususlarının dâhil edilebileceği güvenilir 
ölçüm yöntemleri ve kapasitesi vardır.
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Danışma, katılım  
ve karar süreci
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Avrupa Bölge Komitesi Yirmi Yedinci Daimî Komisyo-
nu, AÇP’yi onaylamış ve AÇP’nin Bölge Komitesi’nin 
2020 Eylül ayındaki 70. oturumunda kabul edilmek 
üzere sunulması konusunda mutabakata varmıştır. 
Program sunulmadan önce DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 
tüm Üye Devletlerden ek görüş ve geri bildirim istemiş 
ve Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler gibi ulusla-
rarası kurumlar ve devlet dışı aktörler ve DSÖ perso-
neli dâhil olmak üzere diğer paydaşlar ve ortaklara 
ulaşmıştır.
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisi

Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), 1948’de kurulmuş 
olup birincil sorumluluğu 
uluslararası sağlık 
sorunları ve halk 
sağlığı olan, Birleşmiş 
Milletler’in uzmanlaşmış 
bir kuruluşudur. DSÖ 
Avrupa Bölge Ofisi; dünya 
genelinde her birinin 
hizmet verdiği ülkelerin 
özel sağlık koşullarına 
göre tasarlanmış kendi 
programı olan, altı bölge 
ofisinden bir tanesidir. 
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Üye Ülkeler
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Ermenistan
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya

Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Kazakistan
Kırgızistan
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Monako
Karadağ
Hollanda
Kuzey Makedonya
Norveç
Polonya

Portekiz
Moldova Cumhuriyeti
Romanya
Rusya Federasyonu
San Marino
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
ispanya
İsveç
İsviçre
Tacikistan
Türkiye
Türkmenistan
Ukrayna
Birleşik Krallık
Özbekistan
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