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Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája háromévente bocsátja ki az 

európai lakosság egészségi állapotáról szóló jelentést. A több mint 300 oldalas 

dokumentum ismerteti az Európai WHO-régió 53 országában az ENSZ fenntarthatósági 

célkitűzéseinek megvalósítása vonatkozásában elért eredményeket, többek között a 

pandémia népegészségügyre gyakorolt hatásait.  

A WHO 193 tagállama 2015-ben fogadta el a fenntartható fejlődés célkitűzéseit 

(Sustainable Development Goals - SDG), amelyek egyfajta útitervet képeznek az 

emberiség nagy kihívásainak, többek között a szegénység, az éhezés, a betegségek, a 

klímaválság 2030-ig történő kezelésére. A European Health Report 2021 szerint a 

pandémia hatásai miatt a régió országai hatalmas kihívásokkal szembesülnek a 17 

egészségüggyel összefüggő fenntarthatósági célkitűzés 2030-ig történő megvalósítása 

tekintetében. Hans Kluge, a WHO európai regionális iroda igazgatója szerint a pandémia 

első két évét követően irányváltás küszöbén állunk: nagyobb prioritást biztosíthatunk az 

egészségügynek, mint korábban bármikor és célba vehetünk olyan sokáig elhanyagolt 

témákat, mint a mentális egészség. A jelentés szerint a régió összes országa eredményeket 

ért el a gyermekágyi halálozás és csaknem az összes ország a csecsemő- és 

gyermekhalálozás csökkentése tekintetében. Előrelépés történt a nem fertőző betegségek, 

többek között a rákos megbetegedések miatti idő előtti halálozás csökkentése területén.  

A régióban még sokat kell dolgozni a gyermekek túlsúlyosságának megelőzéséért és a lelki 

egészség területén. A tagállamok között jelentős különbségek vannak. A pandémia 

súlyosbította az egészségi egyenlőtlenségeket, miközben az a veszélyeztetett csoportokat 

sújtja legjobban.  
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