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EUROPOS KOVOS SU NUTUKIMU CHARTIJA
1. AKTUALUMAS
1.1. Antsvoris ir nutukimas sudaro vienà iš rimèiausiø 21-ojo amþiaus iššûkiø visuomenës sveikatai PSO Europos
regione. Tai jau pasiekë epideminá lygá dël kintanèios socialinës ir ekonominës aplinkos, sukëlusios gyventojø
energijos disbalansà, smarkiai sumaþëjus fiziniam aktyvumui, didelës energijos maisto ir gërimø prieinamumui
bei pasikeitus maitinimosi áproèiams ir gyvenimo bûdui. Vien genetinis polinkis, kurá turi tam tikra gyventojø
dalis, be tokiø socialiniø veiksniø pasikeitimo epidemijos nesukeltø.
1.2. Nutukimo paplitimas per pastaruosius du dešimtmeèius išaugo tris kartus, daugiau negu pusë suaugusiøjø
gyventojø daugelyje PSO Europos regiono šaliø turi antsvorio, o ketvirtis – jau nutukimà. Ši tendencija ypaè
kelia nerimà dël vaikø ir paaugliø, epidemijà jie perkelia á suaugusiøjø amþiø ir tai sudaro vis didëjanèià
sveikatos naštà kitoms kartoms.
1.3. Antsvoris, nutukimas bei susijusios ligos jau nebëra tik pasiturinèios visuomenës sindromas, tai jau vienodai
dominuoja tiek besivystanèiose, tiek pereinamojo laikotarpio šalyse, ypaè atsiþvelgiant á globalizacijà. Be
to, tai labiausiai paveikia þemesniàsias socialines ir ekonomines grupes bei lemia padidëjusià socialinæ ir
ekonominæ nelygybæ.
1.4. Antsvorio ir nutukimo poveikis sveikatai bei negaliai regione vis didëja, antsvoris ir nutukimas jau yra daugiau
kaip trijø ketvirtadaliø 2 tipo diabeto atvejø prieþastis ir lemia didelæ dalá susirgimø širdies ir kraujagysliø bei
kitomis ligomis, sudaro iki 8 proc. visø ligø naštos bei kasmet sàlygoja daugiau kaip 1 milijonà mirties atvejø
regione. Nutukimas turi didelës neigiamos átakos gyvenimo trukmei bei kokybei, áskaitant psichinæ gerovæ.
Jeigu tendencijos išliks, pagal turimus nacionalinius duomenis 2010 metais regione bus 150 milijonø nutukusiø
suaugusiøjø, o gyvenimo trukmës deficitas dël nutukimo iki 2050 metø gali išaugti nuo 2 iki 6 metø.
1.5. Antsvoris ir nutukimas stipriai veikia ekonominæ ir socialinæ plëtrà. Vien tik suaugusiøjø nutukimas lemia
iki 8 proc. nacionaliniø sveikatos rûpybos išlaidø. Turimais nacionaliniais duomenimis, netiesioginës išlaidos
dël prarastø pajamø yra ne maþiau kaip dvigubai didesnës.
1.6. Šalys pastaraisiais metais padarë paþangà didindamos informuotumà ir ëmësi strategijø bei veiksmø planø,
bet në vienai iš jø nepavyko suvaldyti epidemijà. Daugelis pagrindiniø priemoniø yra tarpvalstybinio pobûdþio bei reikšmës, todël tvirto tarptautinio koordinavimo sukûrimas yra tiek iššûkis, tiek galimybë pagerinti
šaliø veiksmø efektyvumà.
2. VIZIJA IR TIKSLAI
2.1. Problema daugiausia priklauso nuo to, kad sparèiai kinta gyvenimo bûdo pagrindiniai socialiniai bei ekonominiai veiksniai, todël visapusiška kova turëtø pakeisti tendencijà ir paþaboti epidemijà. Taip pat vizija
numato sukurti visuomenes, kurios skatintø naujas normas ir pusiausvyros suradimà tarp mitybos ir fizinës
veiklos bei sveikatos, ir padëti þmonëms priimti sveikà pasirinkimà.
2.2. Visuomenës sveikatos vidutinës trukmës tikslas PSO Europos regione yra sumaþinti vaikø nutukimà ir stabilizuoti suaugusiøjø rodiklius. Ilgalaikiai tikslai yra sumaþinti nutukimo paplitimà bei susijusià ligø naštà,
kas lemtø ilgesnæ gyvenimo trukmæ, geresnæ jo kokybæ ir socialinæ bei ekonominæ naudà.
2.3. Jei bus pradëta efektyvi kova, epidemija turëtø bûti suvaldyta iki 2015 metø. Tai prisidëtø prie Tûkstantmeèio
plëtros tikslø ágyvendinimo proceso ir juo pasinaudotø, ypaè dël socialinës ir ekonominës nelygybës sumaþinimo. Tuo tarpu pastebima paþanga daugelyje šaliø turëtø bûti pasiekiama per kitus 4 – 5 metus.
3. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
3.1. Vien tik þmogaus uþ nutukimà kaltinti negalima. Þmogaus gyvenimà formuoja sudëtinga faktoriø sàveika,
neatsiejama nuo šiuolaikinës visuomenës struktûros bei funkcionavimo, daranèio jam ávairià átakà. Reikia
surasti pusiausvyrà tarp þmogaus atsakomybës ir vyriausybës bei visuomenës atsakomybës.
3.2. Yra pakankamas pagrindas imtis neatidëliotinos kovos. Tuo pat metu naujoviški metodai, vietiniø aplinkybiø
reguliavimas ir daugiau moksliniø tyrimø galëtø dar labiau pagerinti kovos efektyvumà.
3.3. Todël, kad bûtø uþkirstas kelias antsvoriui ir nutukimui, reikëtø imtis ilgalaikës visapusiškos kovos, nukreiptos
á socialinius ir ekonominius lemiamus gyvenimo bûdo veiksnius. Sveikas pasirinkimas gerinti mitybà ir fizinæ
veiklà turëtø tapti labiau prieinamas ir áperkamas.
3.4. Iššûkio priëmimui reikalingas didelis politinis noras ir ásipareigojimas. Norint uþtikrinti vyriausybës strategijø
tæstinumà ir tvarumà, svarbus yra ástatyminiø priemoniø kaip bendros reguliavimo sistemos dalies naudojimas.
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3.5. Á problemos sprendimà turi bûti átraukti visi reikiami vyriausybës sektoriai. Sveikatos ministerijos turi ákvëpti
ir veikti kaip daugiasektorinës kovos varomoji jëga. Lyderystë ir vadovavimas aukšèiausiu ámanomu politiniu
lygiu yra raktas, mobilizuojant ir kuriant sinergijà tarp sektoriø.
3.6. Dëmesio centre ir vis stiprinama turi bûti á gyventojus nukreipta pirminë prevencija. Ne maþiau svarbu yra
dëmesio nukreipimas á antsvorio turinèius ir nutukusius gyventojus, áskaitant antrinæ prevencijà ir árodymais
pagrástà gydymà.
3.7. Veiksmai, siekiant pakeisti socialinæ ir ekonominæ aplinkà, yra ypaè svarbûs vaikams, kurie daugeliu atvejø
nëra atsakingi uþ gyvenimo bûdo pasirinkimà, todël yra ypaè paþeidþiami. Turi bûti akcentuojama vaikø teisë
á sveikà aplinkà.
3.8. Reguliavimo priemonës turi bûti sinergizuojamos ir sinchronizuojamos visame regione ir visuotinai, kad
rinkos spaudimas nepersikeltø link nesveikø pasirinkimø teikimo šalims, turinèioms maþiau reglamentuotas
strategijos sistemas, ypaè atsiþvelgiant á globalizacijà. Šioje ankstyvoje epidemijos stadijoje reikalinga kova
ir bendradarbiavimas viso regiono mastu.
3.9. Bûtina partnerystë tarp visø tarpininkø, tokiø kaip vyriausybës, pilietinë visuomenë, þiniasklaida ir tarptautinës
organizacijos. Kovos ir sprendimø dalimi turëtø tapti ir privatusis sektorius.
4. VEIKSMØ SISTEMA
4.0. Kad šie principai pradëtø veikti, reikalinga kovos sistema, siejanti pagrindinius dalyvius, strategijos priemones bei aplinkà.
4.1. Dalyviai
4.1.1 Kovoje prieš nutukimà svarbiausià vaidmená vaidina šaliø vyriausybës, kurios šá klausimà turi patalpinti
svarbioje politinës darbotvarkës vietoje.
4.1.1.1. Sveikatos ministerijos turi ákvëpti ir koordinuoti visapusiškø strategijø ir ástatymø kaip bendrø visuomenës
sveikatos strategijø dalies kûrimà bei ágyvendinimà. Reikalingas sveikatos sektoriaus vaidmuo, ypaè uþsiimant
gyventojais, priklausanèiais didelës rizikos grupei ir turinèiais antsvorio bei nutukusiais þmonëmis, kad teiktø
ankstyvo diagnozavimo, patikrinimo bei gydymo paslaugas.
4.1.1.2. Kuriant prevencinius veiksmus, svarbø vaidmená vaidina tokios ministerijos kaip þemës ûkio, prekybos,
transporto, miestø planavimo, švietimo, sporto, kultûros ir darbo.
4.1.1.3. Vietos valdþia vaidina pirmaeilá vaidmená, kuriant aplinkà ir galimybes fiziniam aktyvumui, aktyviam
gyvenimo bûdui bei sveikai mitybai.
4.1.2. Svarbu yra aktyvus pilietinës visuomenës dalyvavimas, siekiant palengvinti visuomenës informavimà ir prisidëti prie kovos poreikio, taip pat jis yra svarbus kaip naujoviškø metodø šaltinis. Vyriausybës strategijoms
bûtinà pagalbà gali teikti nevyriausybinës organizacijos ir profesinës sàjungos. Sveikatos prieþiûros teikëjø
profesinës organizacijos turëtø uþtikrinti, kad jø nariai bûtø visiškai ásitraukæ á prevencinæ kovà.
4.1.3. Privatusis sektorius (áskaitant visà grandinæ nuo pradiniø gamintojø iki maþmenininkø, sporto, laisvalaikio
ir statybos organizacijø, reklamuotojø, þiniasklaidos ir kt.) turëtø vaidinti svarbø vaidmená, kuriant sveikesnæ
aplinkà. Svarbu, kad privaèiojo sektoriaus partneriø veiksmai bûtø sutelkti á pagrindinæ jø veiklos sritá, pvz.,
gamybà ir reklamà, papildytà kitø sektoriø informacijos bei švietëjiško darbo. Švietimo veikloje komercinis
sektorius neturëtø bûti vadovaujantis veikëjas.
4.1.4. Þiniasklaidai, áskaitant televizijos programø sudarytojus, tenka svarbi atsakomybë, teikiant informacijà ir
švietimà, didinant informuotumà bei paremiant visuomenës sveikatos strategijas šioje srityje. Ypaè susilaikymas nuo pranešimø, skatinanèiø nesveikà maistà ir gërimus, kurie gali pakenkti vaikø sveikatai ir vystymuisi,
yra svarbiausias visapusiškos kovos elementas.
4.1.5. Siekiant energijos pusiausvyros, svarbus veiksnys yra individualus elgesys. Ypaè svarbu suteikti tëvams
geresná supratimà apie poreiká šviesti vaikus apie sveikus gyvenimo bûdus ir teikti jiems paramà atliekant
šià uþduotá.
4.1.6. Svarbus yra tarptautiniø organizacijø vaidmuo. PSO turëtø ákvëpti ir vadovauti tarptautinei kovai. Kitos
tarptautinës organizacijos, pavyzdþiui, Jungtiniø Tautø Maisto ir þemës ûkio organizacija (FAO), Pasaulio
bankas, Tarptautinë darbo organizacija (ILO), Europos Taryba ir Europos nevyriausybiniø organizacijø
tinklas, taip pat galëtø prisidëti, remiant vyriausybiná ir tarptautiná bendradarbiavimà. Europos Sàjunga turi
vaidinti pagrindiná vaidmená per ES ástatymus, visuomenës sveikatos ir moksliniø tyrimø programas bei veiklà,
pavyzdþiui, Europos mitybos ir fizinës veiklos veiksmø programà.
4.1.7. Kadangi visi šie veikëjai turi skirtingus vaidmenis, esminis dalykas yra kovos koordinavimas. Vyriausybës
turi sukurti efektyvaus ir tvaraus daugiasektorinio bendradarbiavimo mechanizmus.
4.2. Aplinka ir tikslinës grupës
4.2.1. Kovos turi bûti imtasi tiek mikro, tiek makrolygiu, áskaitant tokià aplinkà, kaip namø ûkis, bendruomenë,
mokykla ir darbovietë, bei vietiniu, šalies ir tarptautiniu lygiais.
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4.2.2. Strategijos turi bûti pritaikytos skirtingoms grupëms pagal amþiø, lytá, socialinæ ir ekonominæ padëtá, kultûrinius ir geografinius skirtumus bei specifiniams skirtingø šaliø ir regionø poreikiams. Ypatingas dëmesys
turi bûti skiriamas þemesnës socialinës ir ekonominës padëties arba riboto išsilavinimo þmonëms, tiems, kurie
kenèia skurdà, serga chroniška liga arba yra neágalûs, bei etniniø maþumø grupiø nariams ir imigrantams.
4.2.3. Kovos turëtø bûti imamasi visose amþiaus grupëse, taèiau akcentuoti reikëtø ankstyvàsias gyvenimo stadijas:
kûdikystæ, vaikystæ ir paauglystæ.
4.3. Strategijos priemonës
4.3.1. Kova turëtø bûti visapusiška, apimanti visas efektyvias priemones. Svarbu, kad pagrindiniai veiksmai apimtø
tiek sveikesnio maisto, maitinimosi bûdo ir fizinës veiklos pasiûlà bei paklausà, tiek veiksmus pagerinti antsvoriu ir nutukimu besiskundþianèiø þmoniø gydymà, uþsiimti lemiamais socialiniais veiksniais ir pagerinti
profesiná kompetentingumà bei mokslinius tyrimus.
4.3.2. Ástatymai turëtø bûti pagrindinë vyriausybës kovos priemonë. Kitos svarbios priemonës apima informacijà,
kompetencijos formavimà ir partnerystes, mokslinius tyrimus, planavimà bei monitoringà.
4.3.3. Kova turëtø siekti uþtikrinti optimalià energijos pusiausvyrà, skatinant sveikesnæ mitybà ir fizinæ veiklà.
Pagrindinis tikslas turëtø bûti didëjantis sveiko pasirinkimo prieinamumas ir áperkamumas. Veiksmø reikëtø
imtis toliau nurodytomis kryptimis.
4.3.3.1. Veiksmai skatinti sveikesnio maisto paklausà ir pasiûlà apima: nacionaliniais valgiais pagrástos dietos
rekomendacijø kûrimà/tobulinimà, kainø reguliavimo priemones ir paramà socialiai nuskriaustoms grupëms
ágyjant priëjimà prie sveiko maisto, rinkos spaudimo vaikams maþinimà per reklamos reguliavimà ir bendradarbiavimà iš þiniasklaidos pusës, švietimà apie mitybà ir þymëjimo sistemø tobulinimà, maitinimo krûtimi
skatinimà, mitybos profilio gerinimà maþinant cukraus, druskos ir soèiøjø riebalø kieká maiste ir skatinant
vaisiø bei darþoviø gamybà, mokyklø aprûpinimà sveiku maistu ir viešojo maitinimo, áskaitant darbovietes,
gerinimà.
4.3.3.2. Veiksmai skatinti gyventojø fiziná aktyvumà apimtø: vizinës veiklos aikšteliø ir sàlygø áperkamumo bei prieinamumo didinimà, ¥aktyvaus transporto´ skatinimà, ypaè vaþinëjimui á mokyklà ir darbovietæ, darbovieèiø
pritaikymà ir pokyèiø miesto aplinkoje stimuliavimà skatinant fiziná aktyvumà, bendravimà su visuomene, mokyklø fizinës veiklos programø tobulinimà bei individualiø konsultacijø teikimà per sveikatos specialistus.
4.3.3.3. Skatinti antsvorio ir nutukimo antrinæ prevencijà bei gydymà. Konkretûs veiksmai apimtø: áprastiniø priemoniø ir konsultacijø ávedimà pirminës sveikatos prieþiûros sistemoje, sveikatos specialistø mokymus apie
nutukimo prevencijà, klinikines rekomendacijas dël patikrinimo ir gydymo ir kt.
4.3.4. Kuriant ir ágyvendinant nacionalines bei vietines strategijas, gali bûti naudojamos intervencijos, kurios
pasirodë veiksmingos skatinant sveikà mitybà ir didesnæ fizinæ veiklà. Tokios sëkmingos intervencijos, ypaè
vaikø, darbuotojø ir socialiai remtinø gyventojø atþvilgiu, apima nemokamø vaisiø tiekimà á darbovietes,
sveiko maisto kainø nustatymà, dideliø universaliø parduotuviø pastatymà socialinio ir ekonominio nepritekliaus zonose, prioriteto suteikimà dviraèiø takeliams, skatinimà á mokyklà eiti pësèiomis, gatviø apšvietimo
ir naudojimosi laiptais skatinimà bei televizijos þiûrëjimo maþinimà. Sprendimø priëmëjams PSO Europos
regiono biuras pateiks geros praktikos pavyzdþiø bei socialiniø tyrimø.
4.3.5. Turëtø bûti sukurti detalûs veiksmø planai, galbût kaip nacionaliniø maisto ir mitybos veiksmø planø dalis
arba kaip visuomenës sveikatos planø kovai su neuþkreèiamomis ligomis dalis.
4.3.6. Reikia skatinti mokslinius tyrimus tiek apie lemiamus veiksnius, tiek apie intervencijas, pvz., priemones
sveikatos gerinimui ir ligø prevencijà, subalansuotà mitybà ir organiná maistà, valgymo áproèius, su mityba
ir fizine veikla susijusios sveikatos ir ligø rodiklius, nutukimo socialinius bei kultûrinius faktorius, maisto
þymëjimà ir fiskalinio bei ekonominio reguliavimo átakà.
5. ÁGYVENDINIMAS IR MONITORINGAS
5.1. Šios chartijos paskirtis – pateikti politines rekomendacijas stiprinant kovà su nutukimu visame PSO Europos
regione. Tikimasi, kad nacionalinës strategijos, ástatymai ir veiksmø planai atspindës chartijos nuostatas. Kitas
Europos mitybos veiksmø planas, kuris PSO Europos regiono komitetui bus pateiktas 2007 m. rugsëjo mënesá,
pagrindinius chartijos principus ir sistemà turëtø perkelti á konkreèiø veiksmø komplektus bei monitoringo
mechanizmus, á kuriuos reikëtø atsiþvelgti, kuriant nacionalines strategijas.
5.2. Á nacionalines sveikatos prieþiûros sistemas reikëtø átraukti tarptautiniu mastu palyginamus rodiklius. Tuomet
sukauptus duomenis bûtø galima naudoti propagavimui, monitoringui, strategijø, rezultatø bei naujø árodymø
ávertinimui.
5.3. Esminis dalykas yra reguliarus paþangos stebëjimas ilgalaikiu pagrindu, kadangi nutukimo ir susijusiø ligø
naštos sumaþinimas uþtruks. PSO Europos regionui turi bûti parengtos kas trejus metus teikiamos paþangos
ataskaitos. Pirmosios paþangos ataskaitos turi bûti pateiktos 2009 m.
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