
Santrauka piliečiams  
 

Pasiūlymas „Solidarumas sveikatos priežiūros srityje – 
sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas Europos 

Sąjungoje“ 

PROBLEMOS ESMĖ 

• Apskritai ES gyventojai gyvena palyginti ilgai ir būdami geros sveikatos. Vis dėlto tarp ES 
šalių ir pačiose valstybėse narėse yra didelių skirtumų sveikatos srityje.  
 
Pavyzdžiui, kai kuriose ES valstybėse narėse vyrų gyvenimo trukmė skiriasi 14 metų, o 
moterų – 8 metais.  

• Mažiau išsilavinę, mažiau uždirbantys arba mažesnės kvalifikacijos reikalaujantį darbą 
dirbantys asmenys gyvena trumpiau ir daugiau serga. 

KONKRETŪS NUMATOMI POKYČIAI 

• Jei pasiūlymas būtų patvirtintas, ES imtųsi priemonių, kuriomis siektų padėti 
nacionalinėms institucijoms mažinti sveikatos priežiūros skirtumus. 

• Būtų reguliariai rengiama šių skirtumų masto ES bei sėkmingai įgyvendintų jų mažinimo 
strategijų statistika ir ataskaitos. 

• ES vertintų, kaip įgyvendinama politika veikia sveikatos priežiūros skirtumus, ir užtikrintų, 
kad ES politika kuo labiau padėtų juos mažinti. 

• Būtų geriau informuojama apie galimybes gauti ES finansavimą, skirtą padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir kitoms įstaigoms mažinti sveikatos priežiūros 
skirtumus. 

KAM ŠIS PASIŪLYMAS BŪTŲ NAUDINGAS IR KUO? 

Visiems mums, o ypač toms sritims bei socialinėms grupėms, kurioms labiausiai reikia pagalbos. 

PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ ŠIŲ VEIKSMŲ TURI IMTIS ES 

Nors už sveikatos priežiūrą ir jos skirtumų mažinimą pirmiausia atsako nacionalinės valdžios 
institucijos, ES galėtų joms padėti: 

• Renkant duomenis ir stebint padėtį ES mastu būtų galima ekonomiškai tobulinti žinių bazę, 
reikalingą formuojant nacionalinę politiką, o šalys galėtų mokytis vienos iš kitų.  

• Sveikatos priežiūrai įtakos turi ir daugelio sričių ES politika. Kai kurių politikos sričių (kaip 
antai: darbuotojų sveikatos ir saugos, vartotojų apsaugos, visuomenė sveikatos) įtaka yra 
tiesioginė, kitų (pavyzdžiui: ekonomikos, regionų, lygių galimybių) – netiesioginė.  

KADA PASIŪLYMAS TURĖTŲ ĮSIGALIOTI? 

2009 m. rudenį. 
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