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PUBLIC POLICY OF REDUCING HEALTH INEQUALITIES: INTERNATIONAL EXPERIENCE
У статті розглянуто основні напрями державної політики з подолання нерівності у сфері охорони
здоров'я. Проаналізовано проблему нерівності стосовно здоров'я та чинники, які на неї впливають
у країнах ЄС, США, Китаї, Російській Федерації. Охарактеризовано основні форми цієї нерівності.
This article describes the main directions of public policy of reducing health inequalities. The issues of
health inequalities and its determinants in the EU, the USA, China and Russian Federation are analyzed.
The main types of health inequalities are considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення рівності та справедливості стосов- здоров'я, її причини, можливості зменшення її проявів
но здоров'я є фундаментальною цінністю демократич- можна виокремити G. Dahlgren. J. Figueras, M. McKee,
ного суспільства та основною метою діяльності сис- Nata Menabde, C. Stein M. Whitehead та інших.
теми охорони здоров'я, а також однією з передумов
сталого економічного зростання держави. В останні
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
десятиліття здоров'я населення розвинених країн
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
світу покращується: зростає середня очікувана триПроблема зменшення нерівності стосовно здоровалість життя; все більше захворювань піддаються в'я є предметом досліджень науковців багатьох країн
лікуванню; популяризується та впроваджується здо- світу. Подолання нерівності стосовно здоров'я є одровий спосіб життя. Проте проблема нерівності сто- нією із стратегічних цілей програми "Здоров'я — 2020"
совно здоров'я залишається актуальною, що може Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
бути пов'язане з недостатньою ефективністю реалі- Проте в Україні це питання не тільки недостатньо
зації політики у сфері охорони здоров'я для всіх сус- досліджене, але і сам термін "нерівність стосовно здопільних груп. Масштаби нерівності стосовно здоро- ров'я" не є загальновживаним у наукових працях.
в'я є різними як між окремими країнами, так і між окремими суспільними групами в межах однієї країни.
МЕТА СТАТТІ
Нерівність і несправедливість стосовно здоров'я та
Метою статті є дослідження проблеми нерівності
його охорони стають на заваді досягнення можливо- стосовно громадського здоров'я в окремих країнах
го потенціалу здоров'я, а також перешкоджають ре- світу, а також державної політики з подолання цієї
алізації інших основних прав людини. В Україні соц- проблеми та можливості використання цього досвііальна нерівність, зокрема нерівність стосовно здоро- ду в Україні.
в'я з кожним роком поглиблюється і потребує цілеспрямованого державно-управлінського впливу. ІснуВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
юча нерівність стосовно здоров'я створює значне
Нерівність в здоров'ї є загальним терміном для пофінансове навантаження на суспільство та державу. значення відмінностей в стані здоров'я окремих люЄвропейський парламент підрахував, що збитки, по- дей або груп населення. ВООЗ визначає нерівність
в'язані з несправедливістю стосовно здоров'я кошту- стосовно здоров'ї як відмінності у стані здоров'я, або
ють близько 1,4% валового внутрішнього продукту розподілі детермінант здоров'я між різними групами
(ВВП): у рамках ЄС вказані втрати співмірні з витра- населення, які виникають внаслідок різних соціальтами на оборону ЄС (1,6% ВВП) [11].
них умов, в яких люди народжуються, проживають,
зростають, старіють [3].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нерівність стосовно здоров'я переважно стосується
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
вільного вибору самої людини, її генетичних або біологПитання окремих аспектів суспільної нерівності є ічних особливостей. В той же час необхідно розрізняти і
актуальним для України і її дослідженням присвячені такий прояв нерівності як суспільна несправедливість.
праці О. Балакірєва, О. Грішнова, Е. Лібанова та інших. Наприклад, різниця у стані здоров'я, спричинена випадРезультати досліджень нерівності стосовно здоров'я, ковими генетичними мутаціями, призводить до нерівності
державна політика у цій галузі опубліковані у наукових стосовно здоров'я, але це не є проявом суспільної неспрапрацях М. Білинської, Т. Грузєвої, Н. Кризиної, І. Рож- ведливості. Нерівність стосовно здоров'ї, яка виникає у
кової, І. Солоненка, Я. Радиша, Н. Ярош та інших. Се- зв'язку з нерівномірним розподілом детермінант (достуред експертів ВООЗ, які вивчають нерівність стосовно пом до якісних послуг з охорони здоров'я, освіти, без-
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печних умов життя і праці тощо) і ресурсів
безумовно відносяться до суспільної несправедливості. Такий прояв нерівності
щодо здоров'я необхідно і можливо подоСпадковість,
лати. До детермінант здоров'я відносяться
вік, стать
теж негенетичні і небіологічні впливи на
здоров'я. Крім вказаних соціальних, еконоІндивідуальні
мічних та інших чинників, сюди відносятьповедінкові
ся також поведінкові чинники, а також
чинники
якість послуг з охорони здоров'я (рис. 1).
Нерівність стосовно здоров'я зумовлеСуспільні зв’язки
на не тільки зазначеними чинниками, але їх
якістю, кількістю, розподілом і взаємодією.
Нерівність стосовно здоров'я часто відобУмови життя та праці (зайнятість, освіта, якість
ражає системні соціальні, політичні, екопитної води і продуктів харчування), діяльність
номічні та екологічні чинники, які у посистеми охорони здоров’я
єднанні з біологічними особливостями накопичуються впродовж життя і передаютьЗагальний стан соціально-економічного, культурного та
ся із покоління в покоління.
навколишнього середовище
Нерівність стосовно здоров'я є частиною загальної нерівності у суспільстві. Сьогодні світова спільнота розуміє нерівність
Рис. 1. Причини нерівності стосовно громадського здоров'я
у суспільстві як відсутність можливостей,
(за даними ВООЗ)
що впливають на людський розвиток, для
окремої людини, зміщуючи тим самим акцент з нерівно- ма у східноєвропейських країнах відмічається подвійний
стей в доходах до нерівності у доступі до послуг соціаль- негативний вплив, а саме низьких рівнів доходів і поганої
ної сфери (насамперед, охорони здоров'я й освіти) та роз- якості повітря [9]. Таким чином, соціально-економічні
ширення політичних свобод [5, с. 27]. Можна виділити ок- чинники обумовлюють більш виражену територіальну
ремі форми нерівності стосовно здоров'я:
нерівність стосовно здоров'я, ніж інші детермінанти.
— соціально-економічна нерівність, обумовлена
При дослідженні нерівності стосовно здоров'я прийрізним соціально-економічним статусом людей;
нято порівнювати показник середньої очікуваної трива— територіальна нерівність проявляється у тому, що лості життя між окремими регіонами, соціальними грустан громадського здоров'я значно відрізняється між пами тощо. Проте цей індикатор стану громадського здорізними місцевостями;
ров'я враховує тільки тривалість життя не зважаючи на
— гендерна нерівність обумовлена тим, що жінки і його якість. Тому для оцінки нерівності у світі часто засчоловіки мають різні потреби і можливості, які вплива- тосовують показник тривалості життя без втрати працезють на їх стан здоров'я, на доступ до послуг з охорони датності (DFLE — disability free life expectancy), який враздоров'я, внесок у розвиток людського потенціалу нації; ховує середню кількість років життя, які людина певно— інформаційна нерівність стосовно здоров'я з'яв- го віку може прожити повноцінно без втрати працездатляється з розвитком електронної охорони здоров'я;
ності. Дослідження регіональної диференціації цього по— етнічна нерівність.
казника дає змогу зрозуміти чи досягає державна полДля окремих країн характерні різні форми нерівності ітика у сфері охорони здоров'я своєї мети рівного достустосовно здоров'я. Але найбільш поширеною є соціаль- пу до її послуг для всіх. В європейських країнах дифено-економічна нерівність, яка потребує удосконалення ренціації індексу DFLE зумовлюють різні детермінанти
державно-управлінських механізмів для її подолання. здоров'я.
Численні дослідження вказують на тісний зв'язок між
Дослідження проведені у Великобританії показали,
соціально-економічним статусом і здоров'ям. Досліджен- що менша тривалість здорового життя переважає у регіня в західноєвропейських країнах доводять, що нерівність онах з низьким соціальним рівнем, високою зайнятістю і
стосовно здоров'я пояснюється поєднанням соціально- низькою щільністю проживання населення. Різниця в сеекономічних умов і способу життя. Наслідки такої не- редній очікуваній тривалості життя чоловіків між різнирівності залежать від спроможності системи охорони ми районами Лондона сягає 17 років. За даними Лонздоров'я компенсувати її. Загалом незаможні люди ве- донської Обсерваторії здоров'я за вектором на схід від
дуть меш здоровий спосіб життя ніж багаті, але цей зв'я- Вестмінсеру зменшується середня очікувана тривалість
зок неоднозначний і причини цього залишаються нез'я- життя. В Іспанії індекс DFLE залежить більшою мірою
сованими. На думку експертів ВООЗ, тенденції в країнах від соціальних умов ( рівень освіти, безробіття) і нездоцентрально-східної Європи і СНД такі, що державні вит- рового способу життя (тютюнопаління). Одночасно спорати на охорону здоров'я практично не сприяють подо- стерігається низька залежність від діяльності системи
ланню нерівності стосовно здоров'я [4, c. 69]. Основною охорони здоров'я. У Нідерландах тривалість здорового
причиною є те, що більшість цих витрат направляється життя пов'язана із соціально-економічними індикаторана стаціонарне лікування, яким частіше користуються ми регіону (середній дохід, відсоток безробітного насебільш багаті люди. Крім того, більш заможні люди часті- лення, рівень освіти), зі способом життя (тютюнопалінше використовують послуги з охорони здоров'я, ніж ня, вживання алкоголю) і діяльністю системи охорони
менш забезпечені, які в той же час потребують їх більше. здоров'я (кількість лікарняних ліжок і сімейних лікарів
Особливості навколишнього середовища можуть підси- на 1000 населення) [10]. Отже, більш тісний зв'язок трилювати соціально-економічну нерівність стосовно здоро- валості здорового життя був виявлений із соціально-еков'я. Останні дослідження вказують на те, що населення номічними умовами і способом життя, а ніж з діяльністю
країн Європейського Союзу з низьким рівнем доходів системи охорони здоров'я.
У 2009 році Європейська Комісія ухвалила програму
піддається впливу непропорційно високого рівня забруднення повітря і серед них відмічається вищий рівень смер- "Солідарність: подолання нерівності стосовно здоров'я
тності від пов'язаних з цим захворювань. Екологічні особ- в Європейському Союзі", в якій вказується на неливості відзначаються суттєвими регіональними відмінно- обхідність підвищення економічної ефективності і стабстями в окремих країнах європейського регіону. Зокре- ільності систем охорони здоров'я, при забезпеченні дос-
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тупу до високоякісних послуг з охорони здоров'я для всіх.
В контексті досягнення цілей стратегії "Європа — 2020"
підкреслюється важливість інвестування в стабільність
діяльності систем охорони здоров'я, які будуть сприяти
не тільки подоланню нерівності стосовно здоров'я, а й
соціальній згуртованості та економічному зростанню [11].
Інвестування в здоров'я окремих людей сприятиме покращенню громадського здоров'я загалом, підвищенню
працездатності, продуктивності праці. В межах ЄС різниця в середній очікуваній тривалості життя чоловіків сягає
11,8 років, а у жінок — 7,9. В Європейському регіоні ВООЗ
ця різниця суттєвіша і сягає 17 років у чоловіків і 12 років
у жінок серед 53 країн. Дії ЄС для подолання нерівності
стосовно здоров'я включають підтримку загальних цілей
стратегії "Здоров'я — 2020" щодо соціальної згуртованості, створення стабільних та ефективних систем охорони здоров'я, орієнтованих на людину, подальшу боротьбу із тютюнопаління, надмірним вживанням алкоголю, підтримку здорового харчування, фізичної активності.
Основною причиною нерівності у стані здоров'я в
США дослідники вважають економічну нерівність та політичні особливості. Незважаючи на те, що частка ВВП на
охорону здоров'я в цій країні є найвищою, стан громадського здоров'я в США значно гірший ніж країнах ЄС. Сьогодні рівень діабету у дорослих є найвищим серед американців, за рівнями смертності від серцево-судинних хвороб і хвороб органів дихання США посідають друге місце
у світі, в той час як рівні тютюнопаління і вживання алкоголю не є найвищими [8, с. 11]. В США також істотною
проблемою є етнічна нерівність. Афроамериканці становлять лише 12 % населення і 50 % тих, в кого вперше в житті
встановлений діагноз ВІЛ-інфекції, причому для цього
не має біологічних або генетичних причин. Коефіцієнт
Джині (індикатор нерівності в доходах) сягає 0,49, а його
середньоєвропейський рівень — 0,28. Це свідчить про високу поляризацію американського суспільства за рівнем
доходу. Отже, основними причинами незадовільного стану громадського здоров'я в США є висока нерівність в
доходах населення, етнічна нерівність, ускладнений доступ до послуг з охорони здоров'я окремих суспільних
груп [8, с. 13]. Ці ж причини зумовлюють ситуацію, коли
високі витрати на охорону здоров'я не покращують громадське здоров'я.
Характер відмінностей тривалості життя в Китаї
відображає рівень економічного розвитку регіонів. І тому
успішні економічні реформи, економічне зростання Китаю значно покращили стан громадського здоров'я. Але
проблеми соціальної нерівності стосовно здоров'я, обмежений доступ до послуг охорони здоров'я в сільській
місцевості залишаються невирішеними [10].
Нерівність стосовно здоров'я і доступу до послуг з
охорони здоров'я в Російській Федерації обумовлені поляризацією доходів і можливостей населення, що свідчить
про обмеженість і низьку ефективність реалізації соціальної політики в суспільстві. К.Р. Амлаєв виділяє два типи
викликів: поширеність інфекційних захворювань та наявність регіонів з великою кількістю бідного населення. Для
сучасної російської системи охорони здоров'я характерні
високий ступінь нерівності в розподілі можливостей на
здоров'я між окремими громадянами і соціальними прошарками, конфлікт уявлень про справедливість між державою і суспільством, недостатнє невиконання цілей і завдань державної політики у сфері охорони здоров'я [6].
Одним із чинників, що посилює прояви нерівності стосовно здоров'я є корупція. Корупція у сфері охорони здоров'я є індикатором і результатом недосконалості механізмів державного управління галуззю, соціальних інститутів і соціальних відносин [2, с. 51]. Не виникає сумнівів
щодо того, що корупція поглиблює нерівність стосовно
здоров'я, ускладнює реалізацію прав громадян на охорону здоров'я, на отримання якісної медичної допомоги.

Державна політика у сфері охорони здоров'я повинна грунтуватись на принципах суспільної справедливості.
Система охорони здоров'я не може керуватися принципом отримання прибутки, а її послуги повинні забезпечуватись залежно від потреби, а не платоспроможності
громадян [5, с. 326]. Однаково висока якість послуг з охорони здоров'я повинна гарантуватись всім громадянам
незалежно від місця проживання, соціально-економічного статусу або інших ознак.
Покращення громадського здоров'я і зменшення нерівності стосовно здоров'я виходить за межі не тільки
державної політики у сфері охорони здоров'я, а й соціальної політики загалом. Очевидна важливість міжсекторальної взаємодії у сфері збереження та покращення
громадського і індивідуального здоров'я. У цьому випадку місцеві органи влади можуть забезпечити координацію міжгалузевої взаємодії щодо покращення здоров'я
територіальних громад. Узгодженість державної політики у різних сферах є вирішальною для подолання нерівності громадського здоров'я, при цьому її основні аспекти повинні доповнювати, а не суперечити один одному. Експерти ВООЗ виділяють три основні напрями державної політики з подолання нерівності у сфері охорони
здоров'я. Перший напрям пов'язаний із соціально-економічними детермінантами здоров'я і полягає у зменшенні
нерівності в доходах, соціально-економічному вирівнюванні розвитку регіонів та подоланні абсолютної бідності.
Другий напрям спрямований на формування відповідального ставлення до власного здоров'я, дотриманні здорового способу життя, акцентування уваги на профілактичних заходах. Зокрема, державна політика із заборони
тютюнопаління в громадських місцях, підвищення акцизного податку на алкогольні напої в більшості країн світу
виявилися ефективними в забезпеченні особистих поведінкових змін [7]. Третій напрям стосується доступу до
якісних послуг з охорони здоров'я, зокрема ефективні
механізми державного управління, спрямовані на підвищення фінансової захищеності і забезпечення універсального доступу до медичного обслуговування незалежно
від фінансової спроможності пацієнтів [7].
Таким чином, у подоланні нерівності щодо індивідуального та популяційного здоров'я особливо важливою
є роль місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Саме на місцевому рівні є змога
ефективно вирішувати проблему забезпечення доступу
до послуг з охорони здоров'я відповідно до потреб територіальної громади. Децентралізація управління та фінансування у сфері охорони здоров'я надасть можливість
більш ефективно діяти відповідно до потреб і пріоритетів
громадян окремої території у сфері охорони здоров'я.
Заходи з профілактики і покращення здоров'я є найбільш
результативними на місцевому рівні, де мобілізуються всі
можливості суспільства і застосовується демократичний
підхід щодо залучення зацікавлених суспільних груп до
вирішення вказаних проблем.
ВИСНОВКИ
Для розробки та впровадження ефективної державної політики з подолання нерівності стосовно здоров'я
необхідно вивчити масштаби і характер нерівності, чинники, які на неї впливають, враховувати взаємодію різних
форм нерівності, сформувати прийнятне в даних економічних умовах поняття справедливості в суспільстві. Не
викликає сумніву той факт, що досягнення абсолютної
соціальної рівності і, зокрема, стосовно здоров'я неможливі в сучасних умовах. Але подолання таких проявів нерівності як несправедливість є основною метою соціальної політики. В останній час особливе значення має відповідальне ставлення до власного здоров'я самих громадян,
на координації діяльності стосовно покращення громадського здоров'я окремих людей, суспільства і держави. В той же час доступ до якісних послуг з охорони здо-
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ров'я повинен гарантуватись і забезпечуватись державою http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/446
незалежно від соціально-економічних особливостей ок11. Report on health inequalities in the European Union.
ремих суспільних груп, а також для людей з обмежени- Commission Staff Working Document [ Електронний ресурс]
ми можливостями.
2013. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/health/
s o c i al _ de t e r m i na n ts / do c s/ r ep o r t _ h ea l th i ne ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
qualitis_swd_2013_328_en.pdf
У наступних наукових розвідках передбачається дослідити масштаби нерівності стосовно здоров'я в Україні,
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