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ELŐSZÓ
Ahhoz, hogya döntéshozók és a népegészségügy
szakemberei felfigyeljenek az egészséges életmód
társadalmi meghatározó tényezőire, megdönthetetlen
bizonyítékokra van szükség. A legtöbb embernek
vannak ösztönös elképzelései arról, hogy az életmód
és a munkakörülmények
milyen pozitív és negatív
hatással vannak egészségi állapotunkra.
Bár nincs
hiánya törvénykezés hez szükséges tényekben, a
népegészségre ható társadalmi tényezők megvitatása
továbbra is csak a tudományos körökre szorítkozik. A
népegészség ügyének kezelését - a kétségtelen tények
ellenére - a megbocsáthatatlan
tehetetlenség jellemzi.
Erre [ó példa a dohányipar; elég nyugtalanító, hogy
csak egy évvel ezelőtt volt hajlandó elismerni a
dohányzás szenvedélybetegség jellegét. A dohányzás
elleni megfelelő intézkedések hiányát gyakran azzo I
magyarázták, hogy hiányoznak a bátran nyilvánosság
elé tárt bizonyítékok.
A gazdasági-társadalmi
irányelvek és viszonyok
egészségre gyakorolt
hatásának felismerése hosszú
távú következményekkel jár a társadalom a fejlődéssei
kapcsolatos döntéseire és kérdésessé teszi azokat az
értékeket és elveket, amelyek az intézményi rendszer
alapjául és a haladás mértékéül szolgálnak. Biztató
jel, hogya döntéshozók minden szinten egyre inkább
felismerik, hogy több anyagi forrást kell fordítani az
egészség megőrzésére és a fenntartható fejlődésre.
Ehhez azonban világos tényekre van szükség,
ugyanúgy, mint stratégiai iránymutatókra
és
beavatkozási eszközökre.
A tudománytól nem várja el
senki, hogy feketén-fehéren bizonyítson feltevéseket,
de eredményeinek hozzáférhetőnek, vitára
inspirálónak és informatívnak kell lenniük a
döntéshozók számára.
A WHO Európai Regionális Irodája, Városi Egészség
Központja szorosan együttműködve a Kommunikáció
és Közügyek, valamint az Európai Egészség
Kommunikációs
Hálózot nevű szervezetekkel,

kampányt indított azzal a céllal, hogy felhívja a
figyelmet az egészség társadalmi
meghatározó
tényezőire, elősegítse a vitát és a hivatalos lépéseket.
Arra is törekszik, hogyanépegészség
aktivistáinak,
szakembereknek,
helyi aktivistáknak és
döntéshozóknak
minél szélesebb körét szólítsa meg.
Ennek során vonzó megjelenésű és könnyen érthető
anyagokat
készítenek és terjesztenek. Az európai
régióban a kampány egyik legfontosabb eszköze a
WHO Egészséges Városok hálózata. Az esemény
időzítése kiváló, mivel éppen egybeesik a megújult
Egészséget Mindenkinek a XXI. században stratégia
megjelentetésével,
az Egészséges Városok projekt Ill.
fázisának (1998-2002)
beindításával és az Agenda
21 céljai mellett elkötelezettséget vállaló városok
számának növekedéséveI.
A kampány gerincét a társadalmi meghatározó
tényezőkről szerzett naprakész információk átfogó,
érthető és hiteles közreadása képezi. Ez a WHO és a
University College London Nemzetközi Egészség és
Társadalom Központja közötti szoros
együttműködésében
valósult meg. Ezúton szeretném
megköszönni Michael Marmot és Richard Wilkinson
professzoroknak,
hogy koordinálták
ezen kiadvány
anyagának elkészítését és szerkesztését. Az előkészítő
szakaszban számos ötletgyűjtő megbeszélésre és
konzultációra volt szükség. Itt szeretném megköszönni
a tudományos munkacsoport minden tagjának kivóló
közreműködését. Meggyőződésem,
hogy kiadványunk
értékes eszköz lesz az egészség társadalmi
meghatározó tényezőinek megértésében és
kezelésében.
Külön köszönet illeti Dr. Jill Farringtont, a WHO
tanácsadóját és a társadalmi meghatározók kampány
fő szervezőjét kreatív gondolataiért,
értékes
szerkesztői közreműködéséért
, és a Központtal
fenntartott [ó kapcsolatért. Nagyon köszönöm Ms.
Patricia Crowley az Egészség és Társadalom Központ

BEKÖSZÖNTŐ
adminisztrátorának
segítségét, aki hatékony és
hatásos módon felügyelte a tudományos anyag
elkészítésének minden fázisát. Végezetül köszönöm
Mary Stewart Burgher munkáját, aki a kiadvány
szövegszerkesztését igen rövid határidőre elvégezte.
Dr. Agis Tsouros
WHO Európai Regionális Iroda az Egészséges
Városok Központ vezetője

A tudományos kutatások eredményeinek átültetése
politikai gyakorlatba mindig nehéz felada!. Különösen
nehéz akkor, amikor az akció eredményeként
megváltozhat gondolkodásunk
az egészséget
befolyásoló irányelveket illetően. Számos kormánynak
és döntéshozónak több, mint fél emberöltőre volt
szüksége ahhoz, hogy felismerjék az egészség terén
tapasztalható egyenlőtlenségek társadalmi
vonatkozása it.
Manapság gyorsan bővülnek tudományos ismereteink
az egészség társadalmi meghatározóiról.
Egyre
világosabb lett mindenki számára, hogy ebbe az
irányba kell összpontosítani erőfeszítéseinket. Ez a
népegészség ügyének elsőbbségét, a társadalmi
összefüggések széleskörű tudatosítását és
megvitatásának szorgalmazását jelenti.
A Nemzetközi Egészség és Társadalom Központ
elkötelezte magát az egészség társadalmi
meghatározó elemei nek kutatása és az eredmények
olyan formában történő megfogalmazása
mellett,
amely hasznos a döntéshozók és a nagyközönség
számára is . A WHO kampánya kitűnő alkalom arra,
hogy hozzájárul junk az egészséges közösségi
politizálás előmozdításának
nehéz feladatához.

Sir Donald Acheson
a Nemzetközi Egészség és Társadalom
elnöke
University College London

Központ

BEVEZETÉS
Még a leggazdagabb
országokra is jellemző, hogya
módos emberek évekkel tovább élnek és kevesebb
betegségben szenvednek, mint a szegények. Ezek az
egészségbeli különbségek igen jelentős társadalmi
igazságtalanságot
fejeznek ki, és jól tükrözik a mai

modern világ egészségre gyakorolt legalapvetőbb
hatásait. Az emberek életmódja és azok a
körülmények, amelyekben élnek és dolgoznak nagy
hatást gyakorolnak az egészségükre és az
élettartamukra.
Az egészségügyi ellátás lehetővé teszi
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Az emberek életmódja és az életkörülményei

nagymértékben

befolyásolják

egészségüket.

ugyan számos súlyos betegség túlélését, de a
társadalom egészét tekintve sokkal fontosabbak az
egészség javítása szempontjából azok a társadalmi és
gazdasági feltételek, amelyek azt határozzák meg,
hogy az emberek megbetegednek-e
vagy sem. A rossz
körülmények megromlott egészség hez vezetnek. Az
egészségtelen fizikai környezet és az egészségtelen
életvitel közvetlenül gyakorol káros hatást, míg a
mindennapi aggodalmak
és bizonytalanságok,
valamint a segítő környezet hiánya szintén hatással
vannak az egészségre.
Ez a kiadvány az egészség társadalmi
meghatározóinak
tíz különböző,
de egymással
szorosan összefüggő
bemutatják:

aspektusát

mutatja

be. Ezek

1. olyan irányvonalak szükségességét, melyek
megakadályozzák,
hogy az emberek hosszú távon
hátrányos helyzetbe kerüljenek;
2. hogyan hat a társadalmi és pszichológiai környezet
az egészségre;
3. mennyire fontos a jó, egészséges körülmények
biztosítása már kora gyermekkorban;
4. a munka egészségre gyakorolt hatását;
5. a munkanélküliség
és a munkahely körüli
bizonytalanság problémáit;
6. a barátság és a társadalmi összetartozás szerepét;
7. a társadalmi kirekesztődés veszélyeit;
8. az alkohol és egyéb kábítószerek hatását;
9. annak a szükségét, hogy az egészséges táplálék
mindenki számára elérhetővé váljon; valamint
la. az egészségesebb közlekedési rendszerek
szü kségességét.

Ezek az üzenetek együttesen járulnak hozzá az iparilag
fejlett európai országok lakóinak magasabb egészségi
szintjéhez. Ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy a
társadalmi és gazdasági tényezők hogyan
befolyásolják a társadalom minden szintjén az egyén
döntéseit és az egészségét is. Minden ember saját
maga felelős azért, hogy egészségesen táplálkozzon,
elegendő testmozgást végezzen, kerülje a dohányzást
és a túlzott alkoholfogyasztást.
Mindezek ellenére
azzal is tisztában vagyunk, hogy az egészségi állapot
szempontjából oly fontos szociólis és gazdasági
körülmények befolyásolására az egyén nem mindig
képes. Éppen ezért kiadványunk fő célja, hogy
ráébressze a döntéshozókat
a kormányzás, állami és
magán szervezetek, munkahelyek és a közösség
minden szintjén, hogy nagyobb felelősséget kell
vállalniuk az egészségesebb életkörülmények
megteremtése érdekében. Kiadványunk bemutatja
azokat a társadalmi és gazdasági feltételeket, amelyek
megteremtésévei el lehet érni a társadalom általános
egészségi állapotának javulását.
.

A TÁRSADALMI LEJTŐ
Az emberek társadalmi
és gazdasági
körülményei
jelentősen
és egész életükön
át befolyásolják
egészségi állapotukat.
Ennélfogva
az egészség
politika
nem lehet független
az egészség
társadalmi
és gazdasági
meghatározóitóI.
Ténymegállapítás
A rossz szociális és gazdasági körülmények az ember
egész életén át kihatnak az egészségére.
Egy súlyos betegség vagy az idő előtti elhalálozás
veszélye kétszer olyan gyakori az alacsonyabb
társadalmi szinten élő emberek esetében, mint a
társadalom felsőbb osztályaiban. A felső és alsó
szintek között az egészségi állapot szintjét jelző görbe
folyamatosan lejt. Még az alacsony beosztású irodai
dolgozók is nagyobb mértékben hajlamosak a
betegségekre és az idő előtti elhalálozásra,
mint
feletteseik.
A megbetegedések és a halálozási okok jóval
gyakoribbak tehát a társadalmi hierarchia
alacsonyabb fokain. Ennek az ereszkedő szociális
görbének a [ő okai a hátrányos anyagi helyzet, a
nagyobb bizonytalanság érzet és szorongás, illetve a
társadalmi beilleszkedés hiánya.
A hátrányos társadalmi helyzet sokféle formában
nyilvánulhat meg, és lehet abszolút vagy relatív.
Megemlíthető például a családi vagyon hiánya, az
alacsonyabb szintű iskolázottság serdülő korban,
olyan munka, ami nem enged kitörést, bizonytalan
munkahely, rossz lakáshelyzet és a nehéz
körülmények között vállalt gyermekek felnevelése.
Ezek a hátrányok általában a társadalom ugyanazon
tagjait sújtják és kumulatív módon éreztetik hatásukat
az egészségi állapotra. Minél hosszabb ideig élnek
emberek megterhelő szociólis és gazdasági
körülmények között, annál erőteljesebben kopik a
szervezetük, és annál kevesebb a valószínűsége, hogy
egészséges, derűs öregkort érnek meg.

Politikai tanulságok
Egy ember élete során jelentős változásokon megy
keresztül. Ezek: érzelmi és testi átalakulás a korai
gyermekkorban,
átlépés az általános iskolából a
középiskolába, elhelyezkedés, a szülői otthon
elhagyása, családalapítás,
munkahely változtatás, az
esetleges munkanélküliség
és végül nyugdíjba
vonulás. Ezen változások mindegyike kihathat az
egészségre azáltal, hogy az egyént kedvezőbb, vagy
hátrányosabb helyzetbe hozzc.
A kedvezőtlen fordulat veszélye azok esetében a
legnagyobb, akik korábban már hátrányos helyzetűek
voltak. Ennél fogva a szociális rendszereknek nem
csak a szociális háló, de a hátrányos helyzetből való
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A rossz

társadalmi

elrugaszkodást
tölteniük.

és

gazdasági körülmények

segítő ugródeszka

A [ó egészség hozzójórul

az

egészséget

szerepét is be kell

az oktotósihiőnvossóqok,

az

elhelyezkedési bizonytalanság és a [övedelrni
különbségek leküzdéséhez is. Tennünk kell annak
érdekében, hogy csökkentsük a hátrányos helyzetűek
számát és o hátrány mértékét. Az oktatáspolitika,
oz

az

emberek

egész

életére befolyásoliák.

elhelyezkedés és lakáskörülmények
mind hatással
vannak az egészségi állapotra. Azok a társadalmak,
amelyek lehetővé teszik állampolgárainak,
hogy teljes
és hasznos szerepet [ótsszonok
a társadalmi,
gazdasági és kulturális életben egészségesebbek, mint
azok, amelyekben az emberek a bizonytalanság,
kirekesztettség és nélkülözés közepette tengődnek.

A STRESSZ
A stressz károsítja az egészséget.
Ténymegállapítás
Az embert érő társadalmi

és pszichológiai hatások
hosszan tartó stresszállapothoz vezethetnek. A
folyamotos szorongós, o bizonytalanság, o kevés
önbecsülés, o tórsadalmi elszigetelődés, o munkahelyi
és o családi élet irányítósónak elvesztése romboló
hatást gyakorolhat oz egészségre. Ezek o pszichoszociólis tényezők oz emberben élete során

felgyülemlenek és jelentős mértékben növelik o
mentólis egészség romlásának, o korai elhalálozásnak
o veszélyét. A hosszan tartó szorongás, bizonytalanság
és o baráti segítség hiónya egyaránt káros hatású,
függetlenül attól, hogy oz élet me ly területén
jelentkezik.
Hogyan hatnak ezek o pszicho-szociális tényezők o
testi egészségre? Külső veszélyesetén o stressz reakció
következtében o szív-, ér-, illetve oz immunrendszerre

o-,

.D

o

ci

L

a..

A munkahelyi és o családi élet

irányításának elvesztése

romboló hatást gyakorolhat oz egészségre.

ható nagy mennyiségű stressz hormon termelődik.
Külső fizikai veszélyek ellen a szervezet hormon- és
idegrendszere úgy készíti fel az embert, hogy megnő
a szívritmus és az izmok vérellátása fokozódik
növelve
a szorongást és éberséget. Ha azonban a szervezet
túl gyakran és túl hosszú ideig mozgósítja védekező
rendszerét, akkor számos betegség kialakulását
segítheti elő. Ilyen lehet a depresszió, a fertőzésekkel
szembeni ellenállóképesség
csökkenése, a
cukorbetegség, a vér zsír- és koleszterin szintjének
megemelkedése, a magas vérnyomás, erősebb
hajlam a szívrohamra és a szívgörcsre.
Az ember és számos szabadon, vagy fogságban
vizsgált főemlős szervezete is hasonló
mechanizmusokkal
védekezik pszicho-szociális
stresszhelyzet esetén. Főemlősök körében végzett
vizsgálatok azt mutatták, hogy az állati társadalomban
alárendelt szerepet betöltő egyedek körében
gyakoribb az érelzáródás és az anyagcsere probléma,
mint a domináns egyedeknél. Az embereknél az ilyen
változásokhoz még a szív- és érrendszeri károsodások
kockázata is társul. Minél alacsonyabb pozíciót
töltenek be az emberek az ipari társadalmakban,
annál gyakrabban jelentkeznek ezek a betegségek.

Politikai tanulságok
A stressz okozta biológiai elváltozások orvosi
megoldása lehetséges gyógyszeres kezeléssei is.
Sokkal fontosabb azonban, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk a rossz egészség kiváltó okaira.
Iskolákban, vállalatoknál
és egyéb intézményeknél a
társadalmi környezet minősége és az anyagi biztonság
gyakran éppolyan fontos tényező az egészség
megőrzése szempontjából,
mint o fizikai környezet.
Azok az intézmények, amelyek kötődést és elismerést
nyújtanak oz emberek számára valószínűleg
egészségesebb helyek, mint azok, amelyek csak o
mellőzöttség, a kizártság és a kihasználtság érzetét
tudják kelteni.

A kormányoknak

fel kell ismerniük,

hogya

szociólis

programoknak
oz anyagi szükségletek mellett o
pszicho-szociális szükségletekkel is foglalkozniuk kell,
mivel mindkettő szorongáshoz és bizonytalanság
érzethez vezet. A kormányok Iő feladata elsősorban o
kisgyermekes családok támogatása, o lakóközösségek
összetartó erejének növelése, a társadalmi
elszigetelődés leküzdése, az anyagi és o pénzügyi
bizonytalanság csökkentése, o küzdőszellem erősítése
az oktatásban és o társadalmi beilleszkedés segítése.
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A GYERMEKKOR
A fejlődés korai szakaszaiban minden hatás egy
életre szól; a jó életkezdés az anyák és a
csecsemők támogatásán keresztül érhető el.

legnagyobb

mértékben

a rossz társadalmi

és

gazdasági körülmények veszélyeztetik, melynek
következtében ezen gyermekek életpályája eleve
alacsony társadalmi és iskolázottsági szintről indul.

Ténymegá Ilo pítás
A felnőttkor egészségének alapjai magzat- és
csecsemőkorban teremtődnek meg. Az ebben a
korban jelentkező lassú testi fejlődés és az érzelmi
kötődés hiánya egy egész életre szólóan megnöveli a
rossz egészségi állapot kialakulásának
kockázatát, és
rontja a felnőttkori fizikai, értelmi és érzelmi
funkciókat.

A gyermekek

egészséges fejlődését

A szegénység, az anyák elégtelen és helytelen
táplálkozása, illetve dohányzása - visszavetheti a
gyermekek magzat-, illetve csecsemőkori fejlődését. A
lassú testi fejlődés felnőttkori következményei a szív- és
érrendszeri problémák, a légzőszervi, vese és
hasnyálmirigy zavarok kialakulása. A szülők
dohányzása hátráltat ja a gyermek légzőszervi
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A

felnőttkori

egészség legfontosabb

alapjait a korai gyermekkorban

kell lefektetni.

fejlődését, amely felnőttkorban
károsítja a légzés
funkciót és növeli a betegségek kockázatát.
A nem megfelelő táplálkozás és rossz testi fejlődés
károsan befolyásolják a gyermekek értelmi fejlődését.
Emellett a szegénységgel együttjáró depresszió és
szellemi fáradtság miatt a szülő kevésbé ösztönzi a
gyermek Iejlődését.
melynek hatására a szülő és
gyermeke közötti érzelmi kötődés is csökkenhet.
A szülők szegénysége a társadalmi kockázatok egész
láncolatát indítja el, ami azzal kezdődik, hogya
gyermekek iskolaérettsége alacsony szintű, azután
pedig rossz a magatartásuk
és a tanulási
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eredményük. Ennek következtében felnőttkorukban
nagyobb körükben a munkanélküliség,
a társadalom
peremére sodródás, az alacsony színvonalú munka
veszélye. A képzetlenség és a munkahelyi ártalmak
károsítják az egészséget, végezetül pedig az értelmi
funkciók leromlásához vezetnek idős korban.

Politikai tanulságok
Új akciókra van szükség a gyerekek
fejlődésének védelmében különösen

egészségének és
a rossz

társadalmi és gazdasági viszonyok között élő családok
esetében. A lehetséges célkitűzések között
legfontosabbak
a következők:
1. a szülők dohányzásának
visszaszorítása;
2. a szülők felvilágosítása az egészségről és a
gyermek érzelmi szükségleteiről;
3. iskolai előkészítő programok indítása nemcsak az
olvasási készség javítása és az értelmi fejlődés
ösztönzése érdekében, hanem a magatartási
problémák megelőzése, a tanulmányi eredmények
javítása, azaz a jobb munkavállalási feltételek és a
felnőttkori egészséges életmód megalapozása
érdekében is;
4. a szülők bevonása az ilyen iskolai előkészítő
programokba
a nevelő hatás megerősítésére és a
gyermekek bántalmazásának
csökkentésére;
5. megfelelő társadalmi és gazdasági források
biztosítása az anyák számára; és
6. a tanulási lehetőségek kiszélesítése
minden
korosztályra, mivel az iskolázottság javítja az
egészségtudatot és a személyes higiénét.
Az ilyen megoldásokba
eszközölt befektetés a felnőtt
generáció jobb munkabírásában
és egészségi
állapotában

térül meg.

TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG
A társadalmi
kirekesztettség
életeket követel.

elszegényedést

okoz és

Ténymegállapítás
A társadalmi kirekesztettség folyamata és a viszonylagos
elszegényedés mértéke jelentősen hozzájárul az
egészségi állapot romlásához és o korai elhalálozáshoz.
Az egészségkárosodás nem csak oz anyagi javak
hiányának, de az szegénységgel együttjáró társadalmi és
pszichológiai problémáknak
is tulajdonítható.
A szegények, a munkanélküliek és a hajléktalanok
száma sok országban nőtt, ami alól nem voltak kivételek
a leggazdagabbak sem. Néhány országban már o teljes
népesség egy negyede - a gyerekeknek pedig ennél is
nagyobb része - él relatív szegénységben (oz Európai
Unió definíciója szerint relatíve szegény az, akinek
jövedelme nem éri el oz egy főre eső országos
átlagjövedelem felét). Mind a relatív, mind pedig az
abszolút szegénység az egészségi állapot
rosszabbodásához és az idő előtti elhalálozás
kockázatának növekedéséhez vezet. Azoknak az
embereknek, különösen rossz az egészségük, akik az
életük legnagyobb részét szegénységben töltötték.
A társadalmi kirekesztettség veszélye főleg o
bevándorlókat, az etnikai kisebbségeket, a
vendégmunkásokat és a menekülteket fenyegeti. Ezen
csoportok gyermekei különösen veszélyeztetett
helyzetben vannak. Gyakran még az állampolgárság
felvételét sem engedélyezik számukra, így eleve elesnek
o tanulás és a munkához jutás lehetőségétől is.
Egészségüket a velük szemben gyakran tanúsított
rasszista, diszkriminatív és ellenséges magatartás is
veszélyezteti.
Ezen kívül o közösségek hajlamosak kivetni magukból
és o perifériára szorítani a beteg, o fogyatékos és
érzelmileg sebezhető embereket, például a
gyermekotthonok, börtönök és pszichiátriai intézetek
koróbbi lakóit. A testi, vagy mentális problémáktól
szenvedő emberek nehezen szereznek megfelelő
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A hajléktalanok körében
o legmagasabb oz idő
előtti ha/ólozósok aránya.

iskolázottságot, és így megélhetési gondjaik vannak.
A fogyatékos gyermekek például nagy valószínűséggel
szegénységben élik le életüket. A külső megbélyegzéssei
járó óllapatok,
mint o testi- vagy értelmi fogyatékosság
és oz AIDS csak tovább ront ezen emberek helyzetén. A
hajléktalanokat ezek o hótrányak többszörösen is sújtják,
így közöttük o legnagyobb oz idő előtti elhalálozás
aránya.
A társadalmi egyenlőséget előtérbe állító
társadalmakban gyakran nagyobb mértékű a gazdasági
növekedés és jobb az általános egészségi állapot is.
Politikai tanulságok
A társadalmi kirekesztettség egészségi
következményeinek mérséklése érdekében sokféle és
különbözö
szintű beavatkozás szükséges. Ezek az
alábbiak:

1. A

bevándorlók és kisebbségi csoportok jogainak
védelme, o diszkrimináció megelőzése törvényekkel
biztosítható.

2. A népegészségügyi rendszernek el kell hárítani
azokat oz akadályokat, amelyek nem engedik, hogy
mindenki számára elérhető legyen oz egészségügyi
ellátás, a szociális szolgáltatások, és egy
megfizethető lakás megoldás.
3. Jövedelem támogatás, megfelelő minimálbér
megállapítása, a társadalmi kirekesztettség
csökkentése oz oktatás- és foglalkoztatáspolitika
eszközeivel.
4. A jövedelmek és javak megfelelő újra elosztása az
anyagi egyenlőtlenség és a relatív szegénység
mértékének csökkentésére. Azokban a
társadalmakban, ahol az egyenlőtlenség alacsony,
jobb a népegészség általános szintje.

MUNKA
A munkahelyi stressz növeli a betegségek
kockázatát.

hogy az egészség romlása sok esetben akkor
következik be, ha a dolgozó képességének nem
megfelelő munkát végez, illetve szűk döntési
hatáskörrel rendelkezik.

Ténymegállapítás
Bizonyított tény, hogya munkahelyi stressz
nagymértékben hozzájárul a társadalmi státusszal
összefüggő egészségi különbségekhez, a táppénzes
hiányzásokhoz és az idő előtti elhalálozáshoz.
Számos
Európában végzett munkahelyi
vizsgálat bizonyította,

Az alacsony hatáskörrel

járó munkakörök

különösen

kapcsolatba hozhatók a rendszeres hátfájás,
betegszabadság,
szív- és érrendszeri megbetegedések
gyakori előfordulásával.
A kutatók azt tapasztalták,
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Különös kockózatot ielentenek azok a munkakörök,

ahol magas a munkahelyi követelmény,

de alacsony a hatóskör.

hogya munkahelyi
stressz kockázata független
o
vizsgált emberek pszichológiai
tulajdonságaitóI.
Tehát
nem oz egyes emberek tulajdonságai,
hanem o
munkahelyi
környezetük
vezet o munkahelyi
stressz
kialakulásához.
Számos kutatás o követelmények
szerepét is
tanulmányozta
o stressz kialakulásában.
Úgy találták,
hogy összefüggés von o követelmény
és o hatáskör
között. Különös kockázatot
jelentenek
azak o
munkakörök,
ahol magos a munkahelyi
követelmény,
de alacsony szintű a hatáskör. Arra is van némi
bizanyíték, hogya munkahelyen
kopott társadalmi
támogatás
csökkentheti
ezt a hatást.

A vizsgálatok
eredményei
szerint o munkavégzés
során
tett erőfeszítés nem megfelelő
díjazása szív- és
érrendszeri
megbetegedésekhez
vezethet. A díjazás
formája lehet anyagi javokhoz, státuszhoz vagy
megbecsüléshez
való juttatás. Elképzelhető,
hogy
munkaerő
piac jelenleg folyó átalakulása
módosítja a
lehetőségeket
és megnehezíti
o megfelelő
díjazás
elérését.
Ezek a kutatási eredmények
azt mutatják,
hogya
munkahelyi
pszicho-szociális
környezet fontos tényező
o társadalmi
helyzettel kapcsolatba
hozható egészségi
problémákban.
Politikai tanulságok
1 . Az egészség
és a termelékenység
nem egymást
helyettesítő fogalmak.
A jobb munkafeltételek
javítják o munkaerő
egészségi állapotát,
az
egészséges munkaerő
pedig sokkal produktívabb,
ebből adódik a lehetőség az egészségesebb,
és
még produktívabb
munkahely
megteremtésére.
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3. A hivatali, munkahelyi
gyakorlat
átalakítása,
o
munkakörök
megváltoztatása
nagyobb lehetőséget
teremt o dolgozó részére, hogy elképzeléseit
érvényesítse,
változatosabbá
teszi a munkát és
fejlődési lehetőséget
is kínól - ezáltal jó hatással
van oz egészségre

is.

4. A nem megfelelően
díjazott
akár pénzről, önbecsülésről
károsíthatja
az egészséget.

munka - legyen szó
vagy státuszról -

5. A csontozat és izomzat terhelésének
csökkentése
érdekében
o munkahelyeket
ergonómiai
szempontok
figyelembe
vételévei kell átalakítani.

MUNKANÉLKÜLISÉG
A biztos munkahely javítja az egészséget, a
közérzetet és a munkaköri megelégedettséget.

Politikai tanulságok
Három cél megvalósítását

Ténymegállapítás

• a munkanélküliség és az állás
bizonytalanságának
prevencióját;
• a munkanélküliek nehézségeinek csökkentését; és
• biztos munkahelyek teremtését.

A munkanélküliség

növeli a betegségek
kialakulásának kockázatát, amely azokban a
régiókban a legmagasabb, ahol legnagyobb a
munkanélküliség. Számos ország példája azt
bizonyítja, hogy még az egyéb tényezőket is
figyelembe véve a munkanélküliek és családjuk
körében tapasztalható a leggyakrabban az idő előtti
halálozás veszélye. A munkanélkülieket sújtó
egészségi problémák főleg a pszichológiai
következményekre és a pénzügyi problémákra,
különösen
az eladósodásra
vezethetők vissza.

A problémák elsőként akkor jelentkeznek, amikor az
emberek megérzik, hogy munkahelyük bizonytalan,
bár még nem vesztették el az állásukat. Ez azt mutatja,
hogya bizonytalanság miatti szorongás is egészség
romboló tényező. Kutatók kimutatták, hogy a
munkahelyi bizonytalanság felerősíti o mentális
problémákat (különösen a szorongást és a
depressziót), a rossz közérzetet, a szívbetegségeket és
a szívbetegségek kockázati tényezőit. Mivel a nem
kielégítő vagy bizonytalan munka éppolyan
egészségkárosító lehet, mint a munkanélküliség,
pusztán az a tény, hogy az embernek munkája van,
nem biztosíték a fizikai és mentális egészség
megőrzéséhez. A munka minősége is egy lényeges
elem.

Az 1 990-es évek gazdasági és munkaerő piaci
változásai felerősítették a munkahelyi bizonytalanság
érzetét az iparilag fejlett országokban. Ha ez a
bizonytalanság folyamatosan fennáll, krónikusan
stresszt okoz és hatása arányoson nő az idővel: egyre
hosszabb lesz a betegség miatt kiesett munkaidő és nő
az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele is.

kell kitűzni:

A gazdaság állami vezetői - a gazdaság
ciklikusságának csökkentése érdekében - jelentős
mértékben hozzá tudnak járulni a munkahelyi
bizonytalanság és a munkanélküliség csökkentéséhez.
A munkaórák számának korlátozása is jótékony
hatású lehet, főleg ha az a munkahelyi biztonsággal
és a munkaköri elégedettséggel párosul.
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A rendelkezésre álló munkahelyekben
emberek a magas szintű képzését és

szükséges az

különböző

átképzési progromok megvalósítását biztosítani. A
munkanélküliek
számára a munkanélküli segélyt a

A

bérek magasabb százalékában kellene megállapítani.
A különböző
hitelkonstrukciók
létrehozása
csökkentheti az eladósodottságot
társadalmi beilleszkedést.

és bővítheti a

munkanélküliek és család;uk körében tapasztalható a leggyakrabban az idő előtti elhalálozás veszélye

TÁRSADALMI TÁMOGATÁS
A barátság,
a jó társadalmi
kapcsolatok
és az
erős segítő hálózatok
is hozzájárulnak
az
egészség megőrzéséhez
otthon, a munkahelyen
és a lakóhelyen.

Egy társadalmi közösség hez való

tartozás a

törődés

Ténymegállapítás
A társadalmi támogatottság
és a megfelelő társadalmi
kapcsolatok nagymértékben hozzájárulnak az
emberek egészségéhez. A társadalmi támogatottság
biztosítja az egyén számára a szükséges érzelmi és

érzetét

nyújtja.

anyagi forrásokat. Egy társadalmi közösséghez
tartozás és o kölcsönös kötelesség vállalás o szeretet,
o törődés, o megbecsülés és oz értékelés érzetét
nyújtja oz egyén számára, ami oz egészség megőrzése
szempontjából nagyon nagy jelentőségű.
A támogatottság
mind oz egyén mind pedig o
társadalom szintjén működik. A társadalmi
elszigetelődés és kirekesztődés eredményeként
nagyobb a korai halál veszélye, és kisebb a túlélés
valószínűsége szívinfarktus esetén . Azok, akik nem
kapnak megfelelő érzelmi támogatást másoktól
nagyobb valószínűséggel szenvednek rossz
közérzettől, depressziótói, terhességi komplikációktól
és egyéb krónikus betegségektől. A megromlott közeli
kapcsolatok is mentális és fizikai bajokat okozhatnak.
Az érzelmi és gyakorlati
támogatáshoz való jutás
mértéke az egyén társadalmi
és gazdasági státuszától
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függ. A szegénység gyakran hozzájárul o társadalmi
kirekesztettség hez és elszigetelődéshez is.
A társadalom összetartó ereje - o szűkebb közösségen
és a szélesebb társadalmon belüli kölcsönös bizalom
és tisztelet - védi az egyént és egészségét. A nagyobb
jövedelmi egyenlőtlenséget
mutató társadalmakban
kisebb az összetartó erő, viszont magasabb a
bűnözési és a halálozási arány. Egy nagyobb
társadalmi összetartó erővel rendelkező közösségben
végzett kutatás azt találta, hogya koszorúér
megbetegedések egyébként alacsony száma megnőtt,
amikor az összetartó erő a közösségen belül
hanyatlani kezdett.
Politikai tanulságok
A kísérIeti kutatások eredményei szerint a [ó
társadalmi kapcsolatok mérsékelhetik a szervezet
fizikai reakcióját a stresszre. Az erősen veszélyeztetett
csoportoknál végzett beavatkozások azt mutatták,
hogya társadalmi
támogatottság
elősegítette a
szívbetegségekből való felépülést.
bizonyos
rákbetegségekben
szenvedőknél javította o túlélési
esélyeket és a veszélyeztetett nők terhességei esetében
a jobb kilátásokat.
A jövedelmi egyenlőtlenségek és a társadalmi
kirekesztettség csökkentése adott közösségen belül
növeli a társadalom összetartó erejét és javítja a
népesség egészségi állapotát. Az iskolák, a
munkahelyek és a lakóhelyek társadalmi
környezetének javítása általában oda vezet, hogy az
egyén az élet számos területén érez elismerést és
értékelést, ami javítja egészségét, különösen
mentális egészségét. Az egyéni és a közösségi élet
minden területén el kell kerülni az olyan
megnyilvánulásokat,
amelyek a másik egyént
alacsonyabb rendűnek vagy értéktelenebbnek
állítják
be. Ezek csak megosztják a közösséget.

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK
Az egyének gyakran válnak az alkohol,
kábítószerek vagy a dohányzás rabjaivá és
szenvedik el ezek káros egészségi
következményeit, azonban ezeknek a szereknek
a használatát főleg a szélesebb társadalmi
környezet tudja befolyásolni.

Az egyén azért

fordul

az

Ténymegállapítás
A kábítószer használat egy részről a társadalmi
leépülésre adott egyfajta reakció, másrészről fontos
tényező az egészség terén tapasztalható
egyenlőtlenségek
növekedésében.
A kábítószerhasználó az élet megpróbáltatásai
és a

alkoholhoz, hogy könnyebben viselie el

a

gazdasági és társadalmi megpróbáltatásokat.

stressz elől egy álomvilágba
menekül,
helyzete folyamatosan romlik.

miközben

Az. alkoholfogyasztás,
a tiltott kábítószer élvezet és a
dohányzás szoros kapcsolatban áll az egyén elégtelen
társadalmi és gazdasági helyzetével. Oroszország
például az elmúlt évtizedben jelentős társadalmi
megrázkódtatást élt át és ennek következtében az
alkohollal összefüggésbe hozható elhalálozások közlekedési és egyéb balesetek, erőszok,
alkoholmérgezés,
öngyilkosság - száma jelentős
mértékben növekedett. Más országokban is
összefüggés van az alkoholfogyasztás
mértékének és
az erőszakos elhalálozások számának növekedése
között.
Az. ok és okozati összefüggések egy ördögi kört
alkotnak. Az. egyén azért fordul az alkoholhoz, hogy
könnyebben viselje el a gazdasági és társadalmi
megpróbáltatásokat,
miközben egyre lejjebb kerül a
társadalmi lejtőn. Az. alkohol ideiglenesen enyhít
ugyan az élet gyötrelmein, de nem szünteti meg, sőt
tovább mélyíti azokat a problémákat, amelyek miatt
az egyén alkoholistává válik.
Hasonló mond ható el a dohányzásról is. Az. elégtelen
társadalmi viszonyok - ennek indikátorai a szegényes
lakáskörülmények,
az alacsony jövedelem, a
munkanélküliség
vagy az otthontalanság
- gyakori
következménye, hogy egyre többen szoknak rá a
dohányzásra és egyre kevesebben akarják azt
abbahagyni. A dohányzás "elszívja" az egyének
jövedelmét és jelentős mértékben okol ható az
egészségi állapot romlásáért és az idő előtti
elhalálozások növekedéséért. A nikotin nem nyújt
valódi enyhülést sem a stressz, sem a rossz közérzet
ellen.

Politikai tanulságok
A kábítószer problémával küszködőket nem csak
segíteni és gyógykezel ni szükséges, hanem azokat a
társadalmi okokat is fel kell tárni, amelyek,
következménye a szenvedély kialakulása. Ar- és egyéb

intézkedésekkel korlátozni kell a függőséget kiváltó
fogyasztási cikkek kereskedelmét, valamint tájékoztatni
kell az embereket adott termékek kevésbé káros
használatáról. Az. egészségnevelés eszközeivel
csökkenteni kell a fiatalok rászokását és hatékony
kezelést kell biztosítani a betegségben szenvedőknek.
Ezen intézkedések közül viszont egy sem lesz sikeres,
ha a szenvedélybetegség kialakulásához vezető
társadalmi tényezők változatlanul fennmaradnak.
Nem
megfelelő az a hozzáállás, hogy az összes felelősséget
a társadalom a szenvedélybetegekre
hárítja. Ezzel az
áldozat vádlottá válna ahelyett, hogyamélyebb
társadalmi viszonyokat, mint a szenvedély igazi kiváltó
okát feltárnánk. Eppen ezért a szenvedélybetegségek
elleni harc szélesebb társadalmi és gazdasági
intézkedéseket igényel.
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TÁPLÁLKOZÁS
Az egészséges

táplálkozás

politikai

kérdés.

Ténymegállapítás
A helyes étrend és o megfelelő élelmiszerellátás oz
egészség és o jólét kialakításában központi szerepet
[ótszik. Az élelmiszerhiány és az egyhangú táplálkozás
alultápláltsághoz és hiánybetegségek kialakulásához
vezet. A túltóplóltsóg viszont (szintén a nem megfelelő
táplálkozás egyik formája) szív- és érrendszeri
megbetegedéseket, cukorbetegséget, rákos
megbetegedéseket, szembetegségeket, elhízást és
fog szuvasodó st okoz. A szegényes táplálkozás és a
túltópláltsóg problémája egy társadalmon belül
egyszerre van jelen. Az egészséges és tóplóló
élelmiszerek hozzáférhetősége és ára fontos
népegészségügyi kérdés. Az egyén táplálkozási
szokásait sokkal inkább o [ó minőségű és megfizethető
élelmiszerekhez való hozzájutás határozza meg,
mintsem oz egészségnevelés tanításai.
Az iparosodás következménye, hogya fertőző
betegségek jelentősége csökkent, de ugyanakkor a nem
fertőző krónikus megbetegedések - különösen a
szívpanaszok és o daganatos megbetegedések - száma
nőtt. Ennek oko o táplálkozási szokások
megváltozásában keresendő, amikor is az egyre több
zsiradék és cukor fogyasztása miatt egyre több a
túlsúlyos ember. Ugyanakkor a szegényebbek között az
elhízás jóval gyakoribb probléma, mint a jómódúak
között.
Az élelmiszerkereskedelem mo óriási üzlet. A GAn
egyezmények és az Európai Unió közös mezőgazdasági
együttműködése lehetővé teszi a világpiac szereplőinek,
hogy befolyásolják az élelmiszer ellátás alakulását. Az
élelmiszerek minőségét és fogyoszthatóságát ellenőrző
nemzetközi bizottságok, mint pl. o Codex Alimentarius
azonban nem foglalkoztatnak népegészségügyi
szakembereket és berkeikben az élelmiszeripari érdekek
oz erősebbek.

Az egyének társadalmi és gazdasági helyzete
nagymértékben befolyásolja táplálkozásuk minőségét,
amely nagymértékben befolyásolja oz egészség terén
tapasztalható egyenlőtlenségeket is. A szegények és a
jómódúak közötti legfőbb táplálkozási különbség a
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Helyi termékeket a helyi fogyo .

fogyosztott élelmiszerek tápértékében von. A
szegényebbek a friss élelmiszereket olcsóbb tartósított
élelmiszerekkel helyettesítik. Miközben a zsíros ételek
fogyasztása szinte az összes társadalmi rétegre jellemző,
az olyan alacsony jövedelműek, mint a fiatal családok,

az idősek vagyo munkanélküliek jóval kevésbé
engedhetik meg maguknak az egészséges táplálkozást.
Az idült megbetegedések
zöldségek és gyümölcsök
helyezni, visszaszorítva a
tartalmazó élelmiszereket,
Ezen táplálkozási célokat

csökkentése érdekében a friss
fogyasztását kellene előtérbe
keményítőt és állati zsiradékot
a tisztított cukrot és a sót.
több, mint száz különbözö

szakmai bizottság is támogatja.
Javasolt intézkedések
A helyi, nemzeti és nemzetközi kormány- és nemkormányzati szervezeteknek, valamint az élelmiszer
iparnak biztosítania kellene:
1. társadalmi körülményektől függetlenül bárki számára
a jó minőségű friss élelmiszerekhez történő
hozzáférést;
2. demokratikus, átlátható és az érdekelt felek különösen a fogyosztók - részvételével megalapozott
döntések meghozatalát az élelmezésügyi
kérdésekben;
3. a környezetet és a természeti erőforrások
fenntarthatóságát szem előtt tartó mezőgazdasági és
élelmiszertermelési módszerek elterjesztését;
4. a helyi előállítású élelmiszerek védelmét a
világméretű kereskedelemmel szemben;
5. a kultúráltabb táplálkozási szokások kialakítását, az
egyének táplálkozási és főzési ismereteinek bővítését
és a közös ételkészítés- és fogyasztás társadalmi
értékének hangsúlyozását;
6. az élelmiszerekről, a helyes étrendről és az
egészséges táplálkozásról beszerezhető információk
hozzáférhetőségét; és
7. tudományosan megalapozott tápérték referenciák és
különböző
élelmiszereken alapuló táplálkozási
irányelvek használatát az élelmezéshez és
táplálkozáshoz kapcsolódó döntések előkészítéséhez
és bevezetéséhez.

KÖZLEKEDÉS
Az egészséges közlekedés
kevesebb gépkocsi
használatot
és több gyaloglást,
valamint
kerékpározást
jelent, melyhez a megfelelő
hátteret egy a mainál jobb tömegközlekedés
biztosítja.

csökkenése azt eredményezi, hogy az utca megszűnik
társadalmi helyszínnek lenni és oz így elszigetelt
gyalogos gyakrabban tarthat támadástól, továbbá o
csak gépkocsival megközelíthető külvárosok
elszigetelődnek azoktól az emberektől, akiknek nincs
autójuk, főleg o fiataloktói és idősebbektől. A

Ténymegállapítás
A gyaloglás, a kerékpározás és a tömegközlekedési
eszközök használata négy különböző
módon járul

társadalmi elszigetelődés és a közösségi kapcsolatok
hiánya gyakran vezet egészségi problémákhoz.

hozzó egészségünk megőrzéséhez: edzi az izomzatot,
csökkenti a baleseteket, növeli a társadalmi érintkezést
és csökkenti o levegőszennyezést.

A gépkocsiforgalom
csökkentése a káros
kipufogógázok
egyidejű csökkenésévei is jár. A
gyaloglás és kerékpározás minimálisan
használja a
föld energiakészletét és nem okoz globális
felmelegedést sem. Nem okoz levegőszennyezéssei
kapcsolotos megbetegedéseket,
zajtalan és a jövő
városai számára kívánatosabb megoldást jelent. Az
olyan kerékpárok, melyeket helyben gyártanak já
"ökológiai lábnyomot" hagynak maguk után, szemben
az autókkal.

Mivel oz automatizáció
következtében otthon és o
munkahelyen a mozgási lehetőségek beszűkültek, más
módon kell o test számára o kieső mozgási igényt
pótolni. Ez történhet o gépkocsi használat
csökkentésével, gyaloglással, kerékpározással vagyo
tömegközlekedési
eszközök fokozottabb
igénybevételéveI. A rendszeres testmozgás csökkenti o
szívbetegségek és az elhízás megakadályozásával
o
cukorbetegség kialakulásának
esélyeit, továbbá
hozzájárul o jó közérzet és oz idősek depressziómentes
életének kialakulásához.
Az utcai forgalom

csökkenése o közlekedési

balesetek

csökkenésévei is jár. Míg gépjárművel
kerékpárosokkal
és gyalogosokkal
szemben is el lehet
követni baleseteket, ugyanakkor o kerékpárosok által
okozott balesetek jóval ritkábbak. Ho egy jól
megtervezet városi forgalomban
o kerékpáros és
gyalogos forgalom elkülönül a gépjárművektől,
növekedhet a kerékpározás és o gyaloglás biztonságo.
Míg o gépkocsikbon oz emberek egymástól
elszigetelődve közlekednek, addig a gyalogos,
kerékpáros vagy tömegközlekedés
erősítheti a
társadalmi kapcsolatokat. A gépjárműforgalom
elidegeníti o lakóközösségeket,
elválasztja az utca
egyik oldalát a másiktól. A gyalogosok számának

Javasolt intézkedések
A nyilvánvaló egészségkárosító hatások ellenére o
gépkocsi forgalom mértéke egyre gyorsabban nő
Európa szerte, míg a kerékpáros és gyalogos
közlekedés csökken. A helyi és országos szintű
intézkedéseknek visszájára kell fordítaniuk ezt o
folyamatot. A közlekedési lobbi nak - olajipar, gumi
ipar, útépítőipar, autóipar, kereskedelem,
szervízszolgáltatás és hirdetés - azonban jelentős
hasznot hoz a gépjárműforgalom.
Ahogy a XX. század
a dohányzáshoz, az alkoholhoz és a drogokhoz
kapcsolódó szenvedélybetegségek csökkentésének
kezdetét hozta, a XXI. századnak az emberek
"gépkocsi függőségét"

kellene csökkenteni.

Az utakon elsőbbséget

kellene élvezniük

a

gyalogosoknak
és a kerékpárosoknak,
különösen
városokon belül kisebb távolságok esetén. Nagyobb
távolságok megtételére a tömegközlekedési
eszközöket fejleszteni kell a vidéki területek gyakoribb

és gyorsabb elérése érdekében. Az ösztönzőknek is
meg kell változniuk, vagyis csökkenteni kell az
útépítések állami támogatását,
növeini kell a
tömegközlekedés
finanszírozását, növeini kell a
vállalati gépjárműhasználat
adóterheit és a parkolási
díjakat, illetve büntetéseket. A földterület
hosznosításán is módosítani kell: az útterületeket
zöldterületekké kell változtatni, csökkenteni kell o
porkolók területét, csak o kerékpárosok és o
gyalogosok által használt utakat kell létrehozni,
növeini keila busz és kerékpársávok számát és
csökkenteni kell o gépkocsi használatot elősegítő
külvárosi bevásárlóközpontok
és lakóövezetek
kialakulását. Bizonyított, hogy oz útépítés növeli o
gépj6rmű-hosználotot,
míg o közlekedési
megszorítások oz előrejelzésekkel ellentétben
csökkenthetik oz autó sűrűség et.

DAVIES, A. Road fransport ond
health. London, British Medical
Association, 1997.
ElKIN, T. ETAL. Reviving

the
city: towards sustainable urban
development. london, Friends of

Our cities, our future. Policies
ond action plans for heolth ond
sustainable development.
Copenhogen, WHO Regional
Office for Europe, 1996
(document).

the Earth, 1991.

.2o
~
co
CI>
vl

-o

c:

e

uo.
c:
c:
ü:.

On the state of heolth in the
European Union. Brussels,

Tra{ficimpact of highway
copacity reductions. Summary
Report. london, MVA ond ESRC

Commission of the European
Communities, 1996.
PRICE,C. TSOUROS, A., ed.

Tronsport Studies Unit, University
College, University of london,
1998.

s

>.o
o

(;
.s:
o..

Az

utakon elsőbbséget kell kopniuk

o

kerékpárosoknak.

