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POVZETEK 
 
Konec leta 2006 je Komisija začela posvetovanje na podlagi dokumenta „Zdravje v 
Evropi“: strateški pristop – dokument za razpravo o zdravstveni strategiji1. Z njim naj bi 
se zainteresiranim stranem omogočilo, da pojasnijo, kako naj bi se po njihovem mnenju 
zdravstvena strategija razvijala in izvajala.2 Posvetovanje se je zaključilo februarja 2007. 
Komisija je prejela 153 odgovorov. Iz prispevkov je bilo razbrati, da je bil predlog za nov 
vseobsegajoč strateški in skladen okvir zdravstvene politike v naslednjem desetletju 
dobro sprejet. Zainteresirane strani zdravje pojmujejo kot samo po sebi dragoceno, 
hkrati pa kot ključni dejavnik, ki podpira evropsko gospodarsko rast, zato so ga številne 
med njimi opredelile kot pomembno naložbo za Evropsko unijo.  
 
Zainteresirane strani so na splošno podprle pristop, ki ga predlaga Komisija: delo na 
številnih ključnih zdravstvenih zadevah, razvoj boljšega pristopa k zdravstvenim 
vprašanjem na vseh političnih področjih ter večje sodelovanje pri reševanju globalne 
problematike. Večina jih je poudarila pomembnost ukrepanja, kadar je evropska dodana 
vrednost jasna in kadar so izzivi čezmejne narave.  
 
Veliko jih je izrazilo mnenje, da bi bilo evropsko sodelovanje treba spodbujati na 
številnih področjih, vključno z nevarnostmi za zdravje, neenakostmi na zdravstvenem 
področju, zdravstvenimi informacijami in spodbujanjem zdravega načina življenja. Zlasti 
je bilo izpostavljeno breme nenalezljivih bolezni. Zainteresirane strani so v svojih 
prispevkih poudarile tudi potrebo po vzpostavitvi evropskega zdravstvenega 
informacijskega sistema z odprtim dostopom do primerljivih podatkov. V smislu izvajanja 
jih je veliko podprlo vzpostavitev mehanizma strukturiranega sodelovanja z državami 
članicami po metodah, preizkušenih v okviru odprte metode usklajevanja. Vendar so 
predlagale tudi drugačne pristope, vključno z razvojem obstoječih ali novih struktur na 
evropski ravni, s katerimi bi spremljali izvajanje strategije.  
 
Določitev ciljev je bila v zdravstveni strategiji osrednjega pomena, zato je bilo 
predlaganih več kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Zainteresirane strani so izrazile 
potrebo po kazalnikih rezultatov in procesa za spremljanje napredka v smeri ciljev 
zdravstvene strategije. Kazalnike bi bilo treba določiti v sodelovanju z državami 
članicami. Države članice bi bile odgovorne za zagotavljanje podatkov, Komisija pa bi 
zagotovila mehanizem za spremljanje in ocenjevanje napredka. 
 
Veliko zainteresiranih strani je poudarilo, da bo uspeh strategije odvisen od tega, kako 
očitno bo povezana z ukrepi, ki jih bodo izvajale države članice. Zato bi bilo pri njenem 
razvoju potrebno jasno in aktivno sodelovanje zdravstvenih organov in drugih 
zainteresiranih strani pri njenem razvoju. V ta namen so nekatere zainteresirane strani 
poleg razvoja strateškega pristopa Evropske skupnosti predlagale tudi dopolnilne 
akcijske načrte v državah članicah.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Komisija je pred tem leta 2004 začela s postopkom razmisleka „Enabling good health for all“ (Zagotavljanje dobrega 
zdravja za vse), med katerim so bili določeni splošni koncepti o vsebini in obsegu zdravstvene strategije, o katerih naj bi 
razmislile zainteresirane strani. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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