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SANTRAUKA 
 
2006 m. pabaigoje Komisija pradėjo konsultacijas remdamasi dokumentu "Sveikatos 
politika Europoje: Strateginis požiūris – sveikatos strategijos dokumentas svarstymui1 
Konsultacijos tikslas buvo sudaryti galimybę suinteresuotiems asmenims pateikti 
pasiūlymus kaip turėtų būti rengiama ir įgyvendinama nauja sveikatos strategija2. 
Konsultacija baigėsi 2007 m. vasario mėn. Komisija gavo 153 atsakymus. Juose 
palankiai vertinamas pasiūlymas dėl naujos visaapimančios, strateginės ir nuoseklios 
sveikatos politikos ateinantį dešimtmetį. Sveikata laikoma ne tik savaimine vertybe, bet ir 
svarbiu Europos ekonominio augimo veiksniu, todėl daugelio respondentų pripažinta 
kaip svarbi Europos Sąjungos investicija.  
 
Apskritai respondentai palaikė Komisijos pasiūlytą požiūrį: siekti spręsti daugelį 
pagrindinių sveikatos problemų, labiau atsižvelgti į sveikatos aspektus kitose politikos 
srityse ir aktyviau dalyvauti sprendžiant globalines problemas.  Dauguma respondentų 
pabrėžė svarbą imtis veiksmų, kai yra aiški Europos pridėtinė vertė ir kai problemos yra 
tarptautinio pobūdžio.  
 
Daugelis atsakiusiųjų teigė, kad reikėtų stiprinti bendradarbiavimą Europos mastu 
daugelyje sričių, įskaitant grėsmes sveikatai, sveikatos skirtumus, sveikatos informaciją 
ir sveikos gyvensenos skatinimą. Ypač buvo pabrėžta neinfekcinių ligų problema. 
Respondentai taip pat akcentavo būtinybę sukurti Europos sveikatos informacijos 
sistemą, kurioje būtų visiems prieinami palyginami duomenys. Dėl įgyvendinimo – 
daugelis respondentų pritarė idėjai sukurti struktūrinio bendradarbiavimo su valstybėmis 
narėmis mechanizmą naudojant jau atvirojo koordinavimo metodu išbandytus ir 
patikrintus metodus. Tačiau pateikti ir alternatyvūs pasiūlymai, įskaitant naujų ar esančių 
Europos lygio struktūrų plėtojimą strategijos įgyvendinimui.  
 
Tikslų nustatymas buvo vertinamas kaip svarbi sveikatos strategijos dalis ir buvo 
pateikta daug pasiūlymų dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų. Respondentai ragino 
nustatyti rezultatų ir proceso rodiklius įgyvendinimo pažangai stebėti atsižvelgiant į 
sveikatos strategijos tikslus. Jie turėtų būti apibrėžti bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis. Valstybės narės būtų atsakingos už duomenų teikimą, o Komisija nustatytų 
pažangos stebėsenos ir vertinimo tvarką. 
 
Galiausiai daugelyje atsakymų pabrėžiama, kad strategijos sėkmė akivaizdžiai 
priklausys nuo veiksmų, kurių imsis valstybės narės. Tam reikėtų, kad sveikatos 
sistemos institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys aiškiai suvoktų, kad ši strategija yra 
jų strategija, ir aktyviai dalyvautų ją rengiant. Šiuo tikslu kai kurie respondentai siūlė, kad 
būtų rengiama ne vien Europos Bendrijos strategija, bet ir papildomi valstybių narių 
veiksmų planai.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Anksčiau Komisija pradėjo diskusijų procesą "Siekiant geros sveikatos visiems" 2004 m., kuriame suinteresuotų pusių 
svarstymui pateiktos kai kurios bendros koncepcijos apie sveikatos strategijos turinį ir apimtį: 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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