http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=153&p_d=37265&p_k=1

LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ SUSITARIMAS DĖL
VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO UŽ SVEIKĄ LIETUVĄ
Lietuvos Respublikos politinės partijos,
− vadovaudamosi tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais (Pasaulio sveikatos organizacijos
programa “Sveikata visiems XXI a.”, Europos Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programa
2003-2008 m., Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Nacionaline sveikatos koncepcija, Lietuvos sveikatos
programa, sveikatos politiką reglamentuojančiais įstatymais, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros
strategija),
− pripažindamos, kad per pastarąjį dešimtmetį nepakankamai sparčiai gerėja Lietuvos gyventojų sveikatos
rodikliai,
− atsižvelgdamos į tai, kad valstybė galės kompensuoti vaistų bei medicinos pagalbos priemonių įsigijimo
išlaidas pagal ekonomines galimybes,
− suprasdamos, kad žmogaus gera sveikata – tai papildomos žmogaus galimybės našiau dirbti, aktyviau
dalyvauti socialiniame, politiniame ir ekonominiame šalies gyvenime,
− atsižvelgdamos į 2003-12-05 Sveikos gyvensenos sąjūdžio kongreso rezoliuciją, kurioje visi geros valios
Lietuvos žmonės , nevyriausybines organizacijos, politinės partijos, valstybės, savivaldos ir verslo sektoriai
kviečiami telkti jėgas Sąjūdžiui “Už sveiką Lietuvą”,
susitaria:
1. Sukurti veiksmingą visuomenės sveikatos sektoriaus finansavimo sistemą, formuoti šiuolaikinę,
modernią visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, priartinti visuomenės sveikatos sektorių prie
bendruomenės, sveikatos priežiūros tarnybų darbe daugiau dėmesio skirti ligų profilaktikai bei sveikatos
stiprinimui.
2. Dėti pastangas, kad kuo daugiau būtų investuojama į sveikos aplinkos plėtrą, visuomenės sveikatą,
įdiegti efektyvias skatinamąsias sveikos gyvensenos propagavimo paslaugų sistemas, pasinaudoti
tarptautinės finansinės paramos teikiamomis galimybėmis
3. Tausoti ir puoselėti gamtinę aplinką, sudaryti sąlygas patiems žmonėms kurti sveikatą stiprinančią
gyvenamąją bei socialinę aplinką, užtikrinti tarptautinius standartus atitinkančią darbo aplinką.
4. Skatinti ir koordinuoti žmonių, bendruomenių, institucijų ir organizacijų visuomenės sveikatos
stiprinimo veiklą, plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą, sveikos gyvensenos propagavimo grupių
steigimąsi ir veiklą.
5. Stiprinti bendruomenės vaidmenį sveikos gyvensenos ugdymo ir sveikatos stiprinimo procese.
6. Remti šalies gyventojų pastangas sveikai gyventi, sudaryti sąlygas išvengti daugelio ligų, saugoti, tausoti
ir stiprinti fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą, prailginti kokybiško, visaverčio gyvenimo metus.
7. Įtraukti sveikos gyvensenos temas į Bendrojo lavinimo programas ir Išsilavinimo standartus. Skatinti
bendrojo lavinimo mokyklas siūlyti mokiniams sveikos gyvensenos kursą kaip pasirenkamąjį dalyką.
Plėtoti visuomenės sveikatos mokslinius tyrimus ir informacinę sistemą.
***
Siekdami užtikrinti, kad Susitarimo prioritetai būtų realiai įgyvendinti, pasirašę politinių partijų atstovai
sutaria įsteigti Susitarimo stebėtojų grupę, į kurią paritetiniais pagrindais įeis šį Susitarimą pasirašiusių
politinių partijų atstovai ir visuomenės sveikatos ekspertai. Susitarimo stebėtojų grupė parengs Nacionalinę
visuomenės sveikatos stiprinimo programą, apimančią visuomenės sveikatos saugos, priežiūros ir
stiprinimo aspektus. Šioje Programoje bus numatyti tikslai iki 2015 m. Susitarimo stebėtojų grupė vykdys
Programos rengimo priežiūrą ir informuos visuomenę bei politines partijas.
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