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2020 m. rugsėjo 14 d. Europos regiono valstybės narės konsensuso būdu priėmė 

Europos veiksmų programą 2020–2025 m., 

“Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos Europoje”
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Europos veiksmų programa
Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos 2020-
2025
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Politinis į(si)pareigojimas COVID-19 kontekste

Nepalikti nė vieno 

nuošalyje: užpildyti 

spragas

Sveikatos institucijų 

lyderystė: 

pasitikėjimas ir 

gebėjimas

3 
pagrindiniai 
prioritetai

Daugiau jokių dalykų kaip 

visada… 

Atsigavimas ǀ 
Atsparumas ǀ 
Patikimumasǀ

COVID-19 krizė



3 
PAGRINDINIAI 

PRIORITETAI

5

Susiję su trijų milijardų tikslais

KĄ?

1 milijardu daugiau žmonių 

džiaugiasi geresne sveikata 

ir gerove

1 milijardu daugiau žmonių 

geriau apsaugoti nuo 

ekstremalių sveikatai 

situacijų

1 milijardu daugiau

žmonių gauna naudos iš 

visuotinės sveikatos 

priežiūros aprėpties



Visuotinės sveikatos priežiūros 
aprėpties link

• Finansinė apsauga

• Į žmones orientuotos paslaugos

• Žmogiškieji ištekliai sveikatai

• Vaistai ir priemonės

• Valdysena

Apsauga nuo sveikatos 
ekstremalių situacijų

• COVID-19 pamokos

• Būti pasirengusiems, reaguoti 

greitai

• Regioninė ir sub-regioninė 

mobilizacija ir solidarumas

Sveikatos ir gerovės skatinimas

• Gyvenamoji aplinka

• Saugesnė ir sveikesnė gyvensena

• Saugesnė sveikatos priežiūra

• Tobulesnės infekcinių ligų 

programos

• Geresnė informacija apie 

lygiateisiškumą
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PSO Europos regiono 3 prioritetų vizija: 
Ko gyventojai tikisi iš sveikatos institucijų?

Gyventojai tikisi, kad bus 

apsaugoti

Gyventojai tikisi gyventi 

sveikose bendruomenėse

Gyventojai tikisi priežiūros 

prieinamumo



Keisti požiūrį ir sistemas
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Psichikos sveikatos koalicija

• Psichikos sveikatos koalicija

• Mobilizuoti nuomonės formuotojus ir 

įtakingus asmenis, čempionus

• Peržiūrėti sėkmes, nesėkmes, 

perspektyvas

• Remti nacionalinius politikos dialogus

• Pagrindinė negalios priežastis 

Europos regione

• Neraminančios tendencijos



Žmonių įgalinimas, sistemų transformavimas
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Skaitmeninė sveikata ir inovacijos

• Parengti Europos sveikatos sistemų 

skaitmenizavimo planą (maršrutą)

• Parengti Europos sveikatos duomenų 

chartiją, kurioje būtų nustatytos 

sveikatos duomenų prieinamumo, 

valdymo, valdysenos ir naudojimo 

vertybės ir principai

• Skaitmenizuoti siekiant pagerinti 

sąsajas tarp piliečių ir paslaugų

Greitai besikeičiantis 

skaitmeninis kraštovaizdis

• Didelės galimybės

• Poreikis apsaugoti sveikatos 

lygiateisiškumą



Atnaujintas įsipareigojimas ligų prevencijai
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Imunoprofilaktikos darbotvarkė 2030

• Politinė mobilizacija

• Prieinamas tiekimas ir netolygumų 

mažinimas regione

• Teisingas ir sąžiningas paskirstymas

• Neraminantys signalai

• abejojimas vakcinomis

• Tiekimo ir pristatymo apribojimai

• COVID-19 vakcinos iššūkis



Sveikesnė elgsena

30/09/2020 10

Atsižvelgti į elgsenos mokslų įžvalgas ir kultūrinius 
ypatumus geresnei sveikatai 

• Remti šalis adaptuojant, priimant ir 

tobulinant praktikas, kad žmonėms 
būtų lengviau/paprasčiau priimti 

optimalius sprendimus

• Gerųjų praktikų sąvadas

• Informacijos patikimas 

pasikeitimas/Išteklių centras

• Žmonės ne visada pasirenka 

dalykus optimalius sveikatai. 

Naujos elgsenos mokslų įžvalgos 

gali padėti tobulinant

* procedūras

* Su sveikata susijusias žinutes 
(pvz., dėl COVID-19)



MAKSIMALUS 
POVEIKIS ŠALIES 

LYGMENIU
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KAIP?

Suvienijant regioninių ir globalių partnerių 
pastangas

• Įtraukiant valstybes nares į regionines konsultacijas

• Partnerių sinergija pagrindiniams sveikatos 

prioritetams pasiekti

Tiesioginė parama sveikatos lyderystei

• Paremti derybose dėl atsigavimo

• PSO Europos transformuojančios lyderystės akademija 

Europos regioninis biuras, atitinkantis 
paskirtį

• Atnaujinti visas bendradarbiavimo su šalimis 

strategijas

• Lankstus požiūris, pagarba įvairovei, nišinė ekspertizė: 

pandemijos pamokos
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PSO Europos transformuojančios lyderystės akademija

Aukšto lygmens 
sprendimų priėmėjai

Vidurinės grandies 
mainų programa

Jaunųjų specialistų 
programa

• Dėmesys pokyčių valdymui ir 
transformacijai sveikatos sistemos 
atsparumo ir atsigavimo srityje

• Dvynių ir kolegų parama

• Dėmesys sveikatos sistemos 
atsparumui, atsigavimui ir patikimumui

• Demonstracinis projektas – 2021 m.

• Pirmoji kohorta (n=6) – 2021 m.

• Dėmesys visuomenės sveikatai ir 
sveikatos sistemos gebėjimams bei 
įtraukianti valdysena

• Demonstracinis projektas – 2021 m.

• Pirmoji kohorta (n=5) – 2021 m.



• Regioninio komiteto rezoliucija,     
2020 m. rugsėjis

• Nacionalinės ir sub-regioninės 

konsultacijos dėl įgyvendinimo ir 

veiksmingumo stebėsenos (po 

Regioninio komiteto)

Valstybės narės

• Interaktyvi internetinė konsultacija 
„visuomenės kaip visumos“ požiūris į 
Europos veiksmų programą

• Platinimas tarptautiniuose renginiuose 

(Pasaulinis visuomenės sveikatos 

kongresas Romoje)

• Suinteresuotų dalyvių analizė

Nevyriausybiniai 

suinteresuoti 

dalyviai

• Vidinės konsultacijos

• Konsultacijos dėl organizacinės 

pertvarkos

• Funkcinė peržiūra

PSO EURO 

darbuotojai

Suderinta su įvairiais suinteresuotais dalyviais
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Europos veiksmų programa: konsultacijos, įtraukimas 
ir sprendimų priėmimas

Europos Komisija (DG SANTE ir kt. direktoratai) + JT agentūros (JT RD-iai, JT RK-iai)



Sveikatos diplomatijos aspektai

Esminių įgūdžių visuma, kurie skatintų daugialypį, daugiasektorinį ir daugelio partnerių atsaką į sveikatos iššūkius:

• Derybos dėl sveikatos ir gerovės kitų interesų 

akivaizdoje;

• Santykių gerinimas siekiant sveikatos ir gerovės;

• Alijansų sveikatai ir gerovei kūrimas; 

• Derybinė valdysena sveikatai ir gerovei;

• Taikos ir saugumo užtikrinimas.



PARTNERSHIPS

Darbotvarkė 2030:
Sveikata ir gerovė yra vystymosi ašis

Sveikata ir gerovė yra 
rezultatas, 
lemiantis ir
įgalinantis

17 darnaus vystymosi 
tikslų veiksnys



PARTNERSHIPS

Darbotvarkė 2030:
Sveikata ir gerovė - partnerystė



11 tikslas – darnūs miestai ir bendruomenės

Įtraukiantys

Saugūs

Atsparūs

Tvarūs, darnūs

Benamių proc.

Namų ūkiai kuriems labai lengvai ir lengvai 

pasiekiamas viešasis transportas

Per pastaruosius 12 mėn. dalyvavo sprendžiant 

vietos bendruomenės problemas

Valstybės ir savivaldybių biudžetai skirti kultūros 

paveldo išsaugojimui

Oro kokybė

Atliekų tvarkymas

Miestų ir regionų planai su gyventojų prognozėmis ir 

ištekliais

Pasirengimas ekstremalioms situacijoms



Miestų/savivaldos vaidmuo 
pandemijos metu
• Miestai dažnai tampa COVID-19 pandemijos
nacionaliniais ir tarptautiniais epicentrais. 

• Miestai/savivalda yra valdymo lygmuo arčiausiai
žmonių/bendruomenių. 

• Miestai/savivalda yra nacionalinių institucijų
įgyvendinantys partneriai. 
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https://www.who.int/teams/risk

-communication/cities-and-

local-governments

https://www.euro.who.int/en

/health-topics/environment-

and-health/urban-

health/who-european-

healthy-cities-network/the-

who-european-healthy-

cities-network-a-response-

to-the-covid-19-pandemic-

close-to-the-people

https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/who-european-healthy-cities-network/the-who-european-healthy-cities-network-a-response-to-the-covid-19-pandemic-close-to-the-people






Kas lemia sveikatos netolygumus?

10%   Sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės netolygumai

35% Finansinis nesaugumas „negalėjimas sudurti galo su galu“ 

29%    Prastos kokybės būstas ir neprižiūrėta ir nesaugi            

aplinka 

19%   Pasitikėjimo, socialinių ryšių trūkumas + menkas 

švietimo prieinamumas ir kokybė

7%      Oraus darbo trūkumas ir menkos darbo sąlygos7%
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Decomposing the gap in health status between the richest 
and poorest quintiles over 36 European countries

Health Services

Income Secur ity and Social
Protection

Living Conditions

Social and Human Capital

Employment and Working
Conditions
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Decomposing the gap in life satisfaction between the richest 
and poorest quintiles over 36 European countries

Health Services

Income Security and

Social Protection

Living Conditions

Social and Human

Capital

Employment and

Working Conditions

Decomposing the gap in health status between poorest and richest 

income quintiles over 36 European countries

PSO Europos sveikatos lygiateisiškumo situacijos ataskaita, 2019 m. 



(22)

Netolygumai atsirandantys dėl menko socialinio ir 
žmogiškojo kapitalo

▪ Menkas pasitikėjimas kitais
▪ Menka socialinė parama
▪ Menka pasirinkimo laisvė
▪ Žema švietimo ir mokymo kokybė ir prieinamumas

19%



Psichikos sveikata ir su sveikata susijęs elgesys prieš (2017–2019 m.) ir COVID-19 karantino 

metu 2020 m.), Jungtinė Karalystė

Claire L Niedzwiedz et al. J Epidemiol Community Health 

doi:10.1136/jech-2020-215060

©2020 by BMJ Publishing Group Ltd
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©2020 by BMJ Publishing Group Ltd



Elgsenos įžvalgų tyrimo gairės ir įrankis
COVID-19 situacijai

• Proceso ir tyrimo etapų gairės

• Imties sudarymo metodika

• Patarimai gaunant bioetikos komiteto leidimą

• Siūlomas klausimynas

• Kodavimo sistema duomenų analizei bei apsaugotas 

internetinis puslapis rezultatų pristatymui

• Gali būti naudojamas visuomenės žinių, rizikos 

supratimo, elgsenos ir pasitikėjimo monitoringui.

• Rezultatai naudojami atsako priemonėms, intervencijoms 

ir komunikacijai 

Šaltinis: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19/survey-tool-and-guidance-behavioural-insights-on-covid-19-produced-by-the-
who-european-region 
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Bendradarbiavimas ir 

susitelkimas

Pasitikėjimas

Gebėjimas klausyti ir išgirsti

Mąstyti globaliai, veikti ten kur 

esame, neatidėliojant



Ačiū!

WHO Regional Office for Europe

UN City
Marmorvej 51
Copenhagen Ø
Denmark

WHO_Europe

facebook.com/WHOEurope

instagram.com/whoeurope

youtube.com/user/whoeuro


