“Az egészség nem csak az állampolgárok felelőssége,
hanem a társadalom egészéé is”
Ez a tájékoztató a Crossing Bridges projekt (2011. január – 2012. június) keretében készült. A projekt az EU
által társfinanszírozott kezdeményezés, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az egészségügyi ágazat
miként tudna szorosabban együttműködni más ágazatokkal annak érdekében, hogy azok szakpolitikái és
intézkedései elősegítsék az egészséget és a jóllétet.
A Crossing Bridges projekt keretében az alábbi dokumentumok és anyagok készültek:
• Három esettanulmány-jelentés az ágazatközi együttműködésről a következő területeken: közlekedés/
tervezés és egészség, oktatás és egészség és az EU iskola-gyümölcs programja.
• Kapacitásfejlesztő képzési modul népegészségügyi szakemberek számára az ágazatközi együttműködés
javítása vagy annak kezdeményezése érdekében.

“A lakosság egészségének és jóllétének megfelelő és egyenlő
biztosításához radikális irányváltásra van szükség az
együttműködésmódban, amely számos ágazat és szereplő
bevonására irányul”
“Az egészség mindenütt jelen van; minden szakpolitika
befolyásolhatja és minden szakpolitikában használható”

• Az ágazatközi együttműködéshez szükséges különböző stratégiákat, módszereket, közös pontokat
meghatározó áttekintő jelentés, amely hasznosnak bizonyult eszközöket és mechanizmusokat,
valamint az egyes kezdeményezések gyakorlati példáit ismerteti.
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• Verona University Hospital (Veronai Egyetemi Kórház),
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“A lakosság egészségének és jóllétének javítása egyértelműen és kölcsönösen
előnyös mindenki számára. Az egészségesebb lakosság hatékonyabban képes
biztosítani hosszú távon a produktívabb munkaerőt, továbbá hatékonyabban
képes biztonságosabb környezetet teremteni, elhárítani a szegénység veszélyét és
befogadóbb, egyenlőbb társadalmat létrehozni”

• Public Health Wales, Wales (Közegészségügy Wales)

További információkért vagy a kiadványok letöltéséért,
kérjük látogasson el a következő honlapra:

www.health-inequalities.eu
A jelen kiadvány a Crossing Bridges projekt (2009 12 23) eredményeként jött létre, amely az
Egészségügyi program keretében az Európai Unió anyagi támogatásában részesült

“A jelenlegi gazdasági válság lehetőségként szolgál az egészséggel és jólléttel
kapcsolatos együttműködés megerősítésére, mivel lendületet adhat a
munkamódszereink megváltoztatására, a kreatív gondolkodásra, valamint az
erőforrásainknak a stratégiai jelentőségű irányokban való felhasználására”

Egészség minden szakpolitika számára

Feladatok

Az egészség mindenki ügye. Az egészség javítja a munkaerő termelékenységét,
növeli a tanulási képességet, erősíti a családokat és közösségeket, támogatja
a fenntartható lakóhelyeket és környezetet, továbbá segíti a közbiztonság
növelését, a szegénység csökkentését és a szociális biztonság erősödését.
A betegségek előfordulásának csökkentése kulcsfontosságú az európai
életminőség javítása, valamint a gazdasági növekedéshez és kibontakozáshoz
történő hozzájárulás szempontjából.

Az emberek egészsége érdekében végzett rendszeres ágazatközi együttműködés
elősegítése érdekében számos feladatot kell megoldani:

Az egészségügyi ágazat által kidolgozott és megvalósított megfelelő
egészségkampányok azonban önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy az
embereket egészségesebb életmódra és magatartásra ösztönözzük. Nem könnyű
eleget tenni például olyan felhívásoknak, hogy együnk több friss gyümölcsöt és
zöldséget, vagy mozogjunk többet, hiszen a feldolgozott élelmiszerek olcsóbbak
és könnyebben beszerezhetők, emellett a városi környezet zsúfolt, nem
biztonságos és szennyezett.
Minden ágazatnak megvan a maga szerepe abban, hogy a kormányok a
lehető legjobb életminőséget biztosítsák állampolgáraiknak. Foglalkozni kell
az egészségi problémák egészségügyi ágazaton kívül eső okaival is, továbbá
alapvető fontosságú az ágazatközi együttműködés kialakítása, fenntartása
és megerősítése. Az egészség mindenütt jelen van; minden szakpolitika
befolyásolhatja és minden szakpolitikában használható.

Együttműködés az egészségért és jóllétért
Bizonyos mértékben minden szakpolitikai ágazat szembesül azzal, hogy
változtatnia kell egészséggel kapcsolatos megközelítésmódján, illetve
hatékonyabb módszerekben és közös munkában kell gondolkodnia. Ez kiemelt
lehetőséget és hatóerőt jelent az egészség és a jóllét javítására, mivel az új
módszerek, a kreatív gondolkodás és az innováció fontos ösztönző erők lehetnek
a közös célok eléréséért megvalósított együttműködésben.
A sikeres ágazatközi együttműködés elősegítésének több kulcsfontosságú eleme
van. A megfelelő felhatalmazással és szabályozó eszközökkel rendelkező erős
kormányzati és szervezeti szintű vezetés a felhatalmazás és rendelkezések által
segít abban, hogy másokat is bevonjunk az egészség és jóllét kérdéskörébe.
Az ágazatközi folyamatok irányításához tájékozott, elkötelezett emberekre
van szükség, akik a kezdeményezés élére állnak. A szakembereknek kiváló
kommunikációs, kapcsolatépítő és tárgyalási képességeket, továbbá stabil
vezetői készségeket kell elsajátítaniuk a különböző kompetenciák fejlesztéséhez
és a bizalom megteremtéséhez.

ÎÎ A szakpolitikai döntéshozókat, köztisztviselőket és a legkülönbözőbb
ágazatok szakembereit arra kell ösztönözni, hogy határozzák meg azokat
a részvételi lehetőségeket, amelyek legjobban megfelelnek sajátos
igényeiknek, prioritásaiknak és készségeiknek, és hogy az ágazatközi
módszerek kidolgozásával használják ki ezeket.
ÎÎ Az egyes ágazatoknak olyan átfogó stratégiákat kell tervezniük és
kialakítaniuk, amelyek megvalósíthatók, összevont és fenntartható
forrásokból kapnak támogatást, közös, világos és reális célkitűzéseket
tartalmaznak, és amelyeket az eredmények mérésére szolgáló értékelési
folyamatok támasztanak alá.
ÎÎ Alapvető fontosságú a sikeres ágazatközi együttműködéshez a többi
ágazat nyelvezetének, kultúrájának és prioritásainak megértése, és az
arra való képesség, hogy felismerjük, számukra ez az együttműködés miért
lehet értékes („mindenki nyer” stratégia).
ÎÎ Az ágazatközi kezdeményezésekben résztvevő szereplőknek egyértelműen
meg kell határozniuk, mit is jelent a siker és be kell lássák, hogy néha
előnyben kell részesíteniük más ágazatokat, vagy kompromisszumokat kell
kötniük.
ÎÎ Az adatgyűjtés- és elemzés terén együttműködés szükséges ahhoz, hogy a
más szakpolitikai területek tevékenységéből fakadó egészségeredményeket
kiértékeljük és meghatározzuk azt, hogy az „egészség” milyen hozzáadott
értéket biztosít a többi ágazat számára.
ÎÎ A hosszú távú megközelítések alapvető fontosságúak a szoros kapcsolatok
kiépítéséhez és fenntartásához, illetve az olyan rendszerek kialakításához,
amelyek elősegítik az ágazatközi együttműködést.
ÎÎ Ugyanakkor, rövidtávon is bizonyítani kell a sikert a módszerek bővítésére
irányuló lendület fenntartásához, valamint ahhoz, hogy a politikusokat,
döntéshozókat és szervezeti vezetőket meggyőzzük a cselekvés
szükségességéről.
ÎÎ A változás nem könnyű, mert a szereplőket gyakran saját érdekeik a meglévő
módszerekhez és struktúrákhoz fűzik. Erőteljes, meggyőző és stratégiai
jellegű üzeneteket és módszereket kell kidolgozni a változással szembeni
ellenállás leküzdéséhez.

