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Cilj trajnostnega razvoja 3 – Zdravje in dobro počutje 
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh 

življenjskih obdobjih 

Zagotavljanje zdravja in dobrega počutja v vseh starostnih obdobjih je ključno za trajnosten razvoj 
prebivalstva in posledično tudi gospodarstva. V zadnjih letih so bili narejeni pomembni napredki na 
področjih podaljševanja življenjske dobe in premagovanja smrtonosnih bolezni, zlasti tistih, ki prizadanejo 
otroke in matere. Zmanjšalo se je število okuženih z malarijo, tuberkulozo, otroško paralizo in HIV, prav 
tako sta se zmanjšali umrljivost mater in otrok do 5 let. Tretji cilj trajnostnega razvoja stremi k še večjemu 
zmanjšanju umrljivosti mater in otrok, popolni ustavitvi epidemij, preprečevanju in zdravljenju odvistnosti 
od drog, ozaveščanju in izobraževanju o reproduktivenm zdravju, o zmanjšanju števila primerov smrti in 
bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ter onesnaženosti zraka, vode in tal, usposabljanju 
zdravstvenih delavcev v državah v razvoju ... 

A za dosego zadanih ciljev je nujno potrebno graditi na odpravi neenakosti pri dostopu do kvalitetne 
zdravstvene oskrbe. Napredek v doseganju ciljev je namreč najmanjši ravno v najrevnejših predelih sveta, 
kjer ljudje nimajo dostopa niti do najosnovnejših zdravstvenih storitev. Prav zato tretji cilj v enem od 
podciljev jasno določa, da je potrebno »poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito 
pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, 
učinkovitih, kakovostnih in poceni osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar.«  

Z globalnim učenjem in izobraževanjem ljudi o vzrokih in posledicah bolezni, o možnostih in načinih 
zdravljenja, prav tako pa tudi o neenakosti dostopa do zdravstvene oskrbe, kar bi lahko pospešilo razvoj v 
državah, ki potrebujejo pomoč, lahko hitreje in bolj uspešno dosežemo zastavljene cilje.  

Zdravje in dobro počutje sta namreč nujna za rast in razvoj ekonomije in gospodarstva, saj je lahko le 
delovna sila, ki je v dobri fizični in psihični pripravljenosti, kos vsakodnevnim zahtevam in naporom. Ostali 
cilji trajnostnega razvoja, ki stremijo k rasti ekonomije na dolgi rok, tako stojijo na uspešnosti dosega cilja 3. 

Cilji so:  

3.1 Do leta 2030 na svetovni ravni zmanjšati umrljivost mater na manj kot 70 na 100.000 živorojenih otrok. 

3.2 Do leta 2030 preprečiti primere smrti novorojenčkov in otrok do petega leta starosti, ki se jim bi bilo mogoče 
izogniti, ter si v vseh državah prizadevati za zmanjšanje umrljivosti novorojenčkov na največ 12 na tisoč živorojenih 
otrok in umrljivosti otrok do petega leta starosti na največ 25 na tisoč živorojenih otrok. 

3.3 Do leta 2030 ustaviti epidemije aidsa, tuberkuloze, malarije in zapostavljenih tropskih bolezni ter preprečevati 
širjenje hepatitisa, bolezni, ki se prenašajo z vodo, in drugih nalezljivih bolezni. 

3.4 Do leta 2030 s preventivnimi ukrepi in zdravljenjem za tretjino zmanjšati število primerov prezgodnje smrti zaradi 
nenalezljivih bolezni ter promovirati duševno zdravje in dobro počutje. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
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3.5 Učinkoviteje preprečevati in zdraviti odvisnost od drog in alkohola. 

3.6 Do leta 2020 na svetovni ravni prepoloviti število žrtev in poškodb zaradi prometnih nesreč. 

3.7 Do leta 2030 vsem omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi 
za načrtovanje družine, ozaveščanje in izobraževanje, ter vključiti reproduktivno zdravje v nacionalne strategije in 
programe. 

3.8 Poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih 
osnovnih zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in poceni osnovnih zdravil in cepiv za 
vsakogar. 

3.9 Do leta 2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ter 
onesnaženosti zraka, vode in tal. 

3.a Ustrezno okrepiti izvajanje Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom 
v vseh državah. 

3.b Podpirati raziskave in razvoj cepiv in zdravil za nalezljive in nenalezljive bolezni, ki prizadenejo večinoma 
države v razvoju, omogočiti dostop do poceni osnovnih zdravil in cepiv v skladu z deklaracijo iz Dohe o Sporazumu 
TRIPs in javnem zdravju, ki potrjuje pravico držav v razvoju, da v celoti uporabljajo določbe Sporazuma o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine glede prožnosti za varovanje javnega zdravja, ter predvsem omogočiti splošni 
dostop do zdravil. 

3.c Občutno povečati financiranje zdravstva ter zaposlovanje, poklicni razvoj, usposabljanje in ohranjanje 
zdravstvenih delavcev v državah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih državah in malih otoških državah v razvoju.  

3.d Okrepiti usposobljenost vseh držav, zlasti držav v razvoju, za zgodnje opozarjanje, zmanjševanje tveganja 
in obvladovanje tveganj za zdravje na državni in svetovni ravni. 
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V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki bo trajal 17 mesecev, in ki ga financira 
Ministrstvo za zunanje zadeve, bomo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, 
učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski 
letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo zagovorniške 
aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle 
Teden globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo. 
 
V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 
Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Društvo Amnesty 
International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, 
platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje. 
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