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Egészséges Városok Hálózat Politikai Nyilatkozata 
Helyi szintű politikai ajánlások: A „One Health” (Egy Egészség)  

megközelítés megvalósítása 
 
 
Mi, a 2022. november 22-24. között megrendezett WHO Európai Egészséges Városok Hálózat Éves 
Nemzetközi Konferenciáján összegyűlt polgármesterek és vezető városi politikai képviselők, 
megerősítjük elkötelezettségünket az Egészséges Városok mozgalom értékei és alapelvei iránt. 
 
A COVID-19 világjárvány emlékeztetett bennünket napjaink népegészségügyi kihívásainak 
összetettségére. Olyan kihívásokra, melyeket egyetlen szektor, kulcsszereplői kör, város vagy 
ország sem tud egyedül kezelni – nem tudjuk őket elszigetelten megoldani. Ezen kihívások 
multiszektorális megközelítést és a számos kulcsszereplő együttműködését igénylik – más szóval, 
a közös kihívások esetén közös megoldásokra és válaszokra van szükség.  
 
Az „Egy Egészség” megközelítést egy integrált, egységesítő megközelítésként lehet definiálni, 
melynek célja az egyensúly és az optimális állapot fenntartása az emberek, az állatvilág és az 
ökoszisztéma egészsége terén. Az „Egy Egészség” megközelítéshez több szektor, tudományág, és 
közösség mozgósítása szükséges a társadalom különböző szintjein, hogy együtt dolgozzanak és 
elősegítsék a jól-létet, összhangban az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljaival, 
melyek az ágazatok közötti integrációra szólítanak fel.  
 
Az „Egy Egészség” nem egy új koncepció, de mindenképpen szükséges újra értelmezni a 21. 
században, kiemelve az emberi, az állati, és a környezeti egészség kölcsönös függőségi 
viszonyának fontosságát, amelyet a környezet fokozódó  változásai kísérnek.  
 
Az “Egy Egészség” megközelítés a COVID-19 világjárvány nyomán új lendületet és nagy politikai 
figyelmet kapott, és jelenleg kiemelt helyet foglal el a G7-ek, a G20-ak, és az Európai Unió 
prioritásai között, valamint számos ENSZ ügynökség munkájában. A WHO-n belül, a Páneurópai 
Egészség és Fenntartható Fejlődési Bizottság (Pan-European Commission on Health and 
Sustainable Development) ajánlásai fokozták a WHO Európai Régiójában a tagállamok 
elkötelezettségét az „Egy Egészség megvalósítása” iránt, nemzeti, regionális és helyi szinten. 
Ennek pontosan az az oka, hogy felismerték, hogy az „Egy Egészség” megközelítés 
költséghatékony lehet és kiemeli az egészségfejlesztés, a megelőzés és a készültség előnyeit a 
gyógyítással szemben.  A jóléti gazdaságok erősen támogatják ezt a megközelítést azzal a céllal, 
hogy erőforrásaikat olyat multiszektorális megközelítések felé irányítsák, melyek nemcsak a jól-
létet, hanem az esélyegyenlőséget, a befogadást és a fenntarthatóságot is elősegítik annak 
érdekében, hogy senkit se hagyjunk hátra.  
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Míg a COVID-19 világjárvány továbbra is kihívást jelent, amelynek még nem látszik a vége, a 
világjárvány arra is emlékeztetett bennünket, hogy mennyire fontos újra kezelni az egészségben 
és az egészséget meghatározó tényezőkben jelentkező, eddig is ismert, egyenlőtlenségeket, és 
ezáltal javítani az ellenálló képességet és a felkészültséget. 
Bár az európai társadalmakban a betegségek okozta terhek nagymértékben a nem fertőző 
megbetegedésekhez kapcsolódnak, a COVID-19 világjárvány hangsúlyozottan felhívta a figyelmet 
azokra a potenciálisan káros hatásokra, amelyeket az új fertőző betegségek jelenthetnek a 
társadalmakra nézve. A majomhimlőt, amely szintén zoonózis, a közelmúltban nemzetközi 
aggodalomra okot adó, új globális egészségi vészhelyzetté nyilvánították. Ezekben a kihívásokkal 
teli időkben, az emberek megélhetése és egészsége, beleértve a mentális egészséget is, széles 
körben és gyakran aránytalanul érintett. 
Előtérbe kell helyeznünk a hatás-vezérelt beavatkozásokat és megragadni a lehetőséget, hogy 
befektessünk az “Egy Egészség” megközelítésekbe és növeljük azokat helyi szinten, az elérhető 
legjobb adatokra, bizonyítékokra és gyakorlatokra építve. Ehhez bátrabb döntésekre és erősebb 
kormányzásra van szükség, valamint a szektorok közötti koordinációra, tervszerű integráló 
adatgyűjtő rendszerekre és az adatok megosztására, több befektetésre a kutatásba, az emberi 
kapacitásfejlesztésbe és a fizikai infrastruktúra fejlesztésébe – hogy megelőzzük a jövő 
világjárványait, felkészüljünk az egészségi és környezeti vészhelyzetek hatékony kezelésére, 
valamint az egész Régióban jelentkező hosszú távú közegészségügyi kihívásokra 
 
Elismerjük a kapcsolatot az „Egy Egészség” megközelítés és a VII Ciklus fő témái között – Lakosság, 
Lakóhely, Részvétel, Béke, Prosperitás, Bolygó. Ezért a „Polgármesterek Koppenhágai 
Nyilatkozata – Egészségesebb és boldogabb városokat mindenkinek” dokumentumra építve, 
megerősítjük elkötelezettségünket a hat fő téma iránt, azzal hogy döntéseinket ezek köré építjük.  
 
Elkötelezzük magunkat, hogy helyi szinten működtetjük az „Egy Egészség” koncepciót, törekszünk 
a fenntartható fejlődést figyelembe vevő döntésekre az élelmezés, a környezet, az egészségügyi 
rendszerek, és az egészségműveltség területén, valamint elismerjük, hogy stabil partnerségre és 
együttműködésre van szükség a fenntartható és egészséges jövő eléréséhez.  
Úgy gondoljuk, hogy az „Egy Egészség” koncepció működtetésének folyamata az egész Európai 
Régióban egy alapvető lépés ahhoz, hogy felhatalmazásunkat a városok, szektorok és 
kulcsszereplők közötti együttműködés és koordináció megerősítéséhez igazítsuk helyi szinten.  
 
Széles körben ismert, hogy a városok nemcsak alapvető szerepet játszanak a Fenntartható 
Fejlődési Célok elérésben, de egyben nélkülözhetetlenek is a változás elérésben, ahogy a globális 
közösség fokozza erőfeszítéseit az „Egy Egészség” megvalósításában. Az Egészséges Városok 
hálózatban összegyűlt szakértelem, a különböző szektorok bevonása egy olyan hozzáadott érték, 
amely követendő példává teszi. Mivel a tevékenységek helyi szinten zajlanak és a helyi 
önkormányzatok állnak a legközelebb a lakossághoz és vannak a legközvetlenebb és 
leglátványosabb hatással az életükre, így elfogadjuk, hogy a városoknak további erőfeszítéseket 
kell tenniük és azonnal cselekedniük kell.  
 
Mi, polgármesterek és vezető városi politikai képviselők, felismerjük, hogy a városok szerepe mint 
a közösségekhez közel álló kormányzati szint, és mint olyan szereplő, amely az emberi 
lakókörnyezetet alakítja az „Egy Egészség” megközelítés működtetése során, nélkülözhetetlen a 
helyi közegészségügy megerősítésében, a lakosság alkalmazkodó képességének fejlesztésében, 
ugyanúgy mint a jövő kríziseire való megelőzés, felkészülés és válaszadás képességében.  
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Az “Egy Egészség” koncepció helyi szintű megvalósításához a következő javaslatokat terjesztjük 
elő: 
 
Megelőzés 

1. A meglévő „Egy Egészség” kezdeményezések és hálózatok feltérképezése, megújítása és 
bővítése helyi szinten: Konzultációk lebonyolítása helyi szinten, azon kezdeményezések 
feltérképezése céljából, melyek sikeresen ötvözik az ember-állat-környezet megközelítés 
multidiszciplináris és interszektorális szempontjait, az egészségügyi rendszeren belül és 
azon kívül. Ismerje meg, támogassa, újítsa meg és ismerje el ezen kezdeményezéseket.  

2. Az “Egy Egészség” koncepcióval kapcsolatos egészségműveltség növelése minden 
szinten: Biztosítsa az „Egy Egészség” megközelítés mélyebb szintű megértését és 
megismerését, az egészségről és biztonságról szóló információs anyagok kidolgozásával és 
terjesztésével a különböző szektorokban. Dolgozzon ki kapacitás fejlesztő 
kezdeményezéseket, legyen az „Egy Egészség” megközelítés része a tréning és oktatási 
programoknak, kiemelve az emberi-állati-környezeti egészség kapcsolatát. Támogassa 
testvérvárosi és csereprogramokat a jó gyakorlatok megosztása érdekében.  

3. Új alapokra helyezett újraindítás, a kutatásba és adatgyűjtésbe való további 
befektetésekkel minden szektorban: Az élelmiszer-eredetű megbetegedések, a 
zoonózisok, és  az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos ügyek hatékony 
észleléséhez, kezeléséhez és megelőzéséhez, a járványügyi adatok és laboratóriumi 
információk megosztása szükséges a szektorok között minden kormányzati szinten. A 
kormányzati tisztviselőknek, a kutatóknak, és a különböző szektoroknak helyi szinten, 
közösen kell meghatározniuk a feladatokat és felelősségi köröket, annak érdekében, hogy 
szükség esetén közösen tudjanak fellépni.  

 

Felkészülés 
4. Az “Egy Egészség” megközelítés társadalmi komponensének megerősítése: Hozzanak 

létre olyan mechanizmusokat, melyek biztosítják a közösségek bevonását, annak 
érdekében, hogy integrált módon közelítsük meg az ember-állat-környezet kapcsolatát. A 
bizalom és közösen létrehozott közösségi egészség és jól-lét kiépítése érdekében, figyeljen 
az emberek szavára, használja a tőlük hallottakat és cselekedjen a hallottak alapján.  

5. Városi alkalmazkodóképesség kialakítása: Vállaljon vezető szerepet a városi 
alkalmazkodó képesség kialakításában, együttműködve a város különböző részlegeivel, a 
magánszektor kulcsszereplőivel és a közösségi vezetőkkel. Kulcsfontosságú, hogy olyan 
módon fektessük be és használjuk forrásainkat, amely mindenki számára jól-létet teremt,  
valamint, hogy olyan infrastrukturális irányelvekkel és stratégiákkal rendelkezzünk, 
amelyek megvédik és alkalmazkodóvá teszik a városokat a sebezhetőség, a környezeti 
kihívások, és a szélsőségek időjárás (pl. hőhullámok, árvizek, hideg időjárás) miatt kialakult 
helyzetekre, az energiahiányra és a megnövekedett migrációra való felkészülésre.  

6. Egészséges Városok helyi irányító bizottsága az „Egy Egészség” megközelítés tükrében: 
Erősítse meg az irányító bizottságot, a releváns kulcsszereplők és döntéshozói szektorok 
bevonásával (egészség, környezet, állategészségügy és élelmiszerbiztonság). Ismerje fel a 
jó gyakorlatokat és növelje az elért célkitűzések láthatóságát.  
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Népszerűsítés 

7. Változás előmozdítása az élelmiszer rendszerben: Népszerűsítsék és támogassák az 
élelmiszer gyártás és fogyasztás fenntarthatóbb és igazságosabb gyakorlat felé történő 
elmozdulását.  Hozzanak létre és mutassanak be olyan megoldásokat a gyártók és 
kereskedők részére, amelyek megkönnyítik az egészséges és fenntarthatóbb és helyi 
termékek választását. Információ biztosításával és helyi élelmiszer jelölés bevezetésével 
növeljék a tudatosságot.  

8. Az egészséges várostervezés népszerűsítése: Legyen része az „Egy Egészség” 
megközelítés a várostervezésnek.  Segítsék a lakosságot azzal, hogy az egészséges 
szokások legyenek a „könnyű választások” és járuljanak hozzá az esélyegyenlőséghez. 
Fektessenek be a biodiverzitásba azáltal, hogy jó minőségű zöld területeket és vizes 
területeket hozzanak létre. Mutassanak be jó gyakorlatokat városfejlesztőknek, hogy 
megfizethető lakhatást és fenntarthatóbb és alkalmazkodóbb városokat hozhassanak 
létre.  

9. Projektek és együttműködések elősegítése: Ünnepelje meg az „Egy Egészség” 
megközelítés megvalósítása során elért eredményeket és mérföldköveket. Növelje a 
láthatóságot a kommunikációs rendszereken keresztül, és ossza meg az elért 
eredményeket és kihívásokat a hálózatokban, párbeszéd kialakítása és visszajelzések 
céljából.  

 
Átalakítás 

10. Együttműködés átalakítása a törvénykezésben és a különböző kormányzati szinteken: 
Dolgozzon együtt minden helyi önkormányzati szektorral, annak érdekében, hogy az „Egy 
Egészség” megközelítést integrálják a különböző kormányzati szinteken keresztül, 
beleértve a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat.  

 


