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PERSPECTIVE10
THE NEW GLOBAL HEALTH

Kevin M. De Cock, Patricia M. Simone, Veronica Davison, Laurence Slutsker

REZUMAT
Sănătatea refl ectă la nivel global realităţile aferente globalizării, inclusiv diseminarea la nivel mondial a riscurilor 
la adresa sănătăţii publice reprezentate de bolile infecţioase şi non-infecţioase. Arhitectura sistemului de sănătate 
la nivel global este extrem de complexă, fi ind necesară o coordonare mai bună între diversele organizaţii implicate. 
Există trei teme majore care se suprapun şi care determină acţiunile şi stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte 
sănătatea globală: dezvoltare, securitate şi sănătate publică. Aceste teme au o legătură foarte strânsă cu schim-
bările de natură demografi că, cu dezvoltarea socio-economică şi cu urbanizarea. Bolile infecţioase rămân în 
continuare factori critici, fără să mai reprezinte în viitor o cauză esenţială a îmbolnăvărilor şi deceselor la nivel 
mondial. Indicatorii tradiţionali de sănătate publică, cum ar fi  mortalitatea infantilă şi maternă, nu mai descriu so-
cietăţile în ansamblul lor; această schimbare evidenţiază astfel nevoia de investiţii în înregistrarea şi raportarea 
bolilor specifi ce. Bolile netransmisibile, afecţiunile şi sănătatea mintală presupun pe viitor o atenţie mult mai mare 
la nivel internaţional. Noul sistem de sănătate la nivel global presupune o implicare mai mare a organizaţiilor de 
sănătate din toate ţările în ceea ce priveşte obiectivele referitoare la capitalul alocat sănătăţii, de accesul la sis-
temele de sănătate şi la acoperirea acestuia pe plan mondial – ca priorităţi specifi ce programului „Millenium De-
velopment Goals“.

Sănătatea a devenit o zonă a implicării diplo-
matice şi un subiect prioritar la nivel mondial. Fi-
nan ţarea sistemelor de sănătate a atins la nivel 
global suma de aproximativ 30 de miliarde de dolari 
pe an, în condiţiile în care SUA asigură cel puţin o 
treime (1). Cu toate acestea, în cele mai multe ca-
zuri asistăm la o lipsă de coordonare în arhitectura 
complexă şi insufi cient organizată a sistemului de 
sănătate globală. În afară de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS), şi alte instituţii, precum Banca 
Mondială sau Fundaţia Bill şi Melinda Gates, au 
devenit principalii fi nanţatori care infl uenţează po-
li ticile de lucru; de asemenea, au apărut noi orga-
nizaţii multilaterale, precum Programul Comun al 
Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA, Alianţa Globală 
pentru Vaccinare şi Imunizare, UNITAID şi Fondul 
global pentru lupta împotriva SIDA, a tuberculozei 
şi a malariei; în acelaşi timp, grupurile care repre-
zintă societatea civilă, cum ar fi  Médecins Sans 

Frontières, implementează diverse programe şi fac 
presiuni importante la nivel politic.

Aceste progrese i-au provocat pe cei de la OMS, 
care, deşi îşi menţine în continuare credibilitatea 
unică şi autoritatea de care se bucură ca instituţie, 
este blocată într-un fel de lipsa de fi nanţare şi de 
condiţiile impuse de donatori, de structurile guver-
namentale birocratice şi infl exibile sau de difi cul ta-
tea stabilirii priorităţilor în faţa cererilor nerealiste. 
Multe decizii sunt luate acum în afara forului con-
ducător al OMS, cel mai reprezentativ forum de 
dez bateri privind sănătatea globală. Noile instituţii 
intrate în peisajul sănătăţii mondiale sunt considerate 
de cele mai multe ori mult mai concentrate asupra 
ideii de performanţă şi de responsabilitate.

În condiţiile în care la nivel global accentul se 
pune pe austeritate, există o nevoie mai mare ca 
oricând de asistenţă bilaterală şi multilaterală coor-
donată pentru un efect maxim, pentru a evita du-
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plicarea şi decalajele, dar şi pentru a ne îndrepta 
atenţia spre rezultate ce pot fi  cuantifi cate. Diver si-
tatea agenţiilor multilaterale din domeniul sănătăţii 
abat atenţia de la principiile de bază pe care le-am 
aştepta de la acest sector: estimarea cerinţelor fi -
nanciare şi urmărirea programelor de fi nanţare; în-
drumări normative, identifi carea şi coordonarea 
reac ţiilor la urgenţele complexe şi la ameninţările 
globale la adresa sănătăţii sau monitorizarea şi co-
municarea tendinţelor din sfera sănătăţii. O primă 
cerinţă, inclusiv pentru partenerii bilaterali, este 
aceea de a se ajunge la un acord referitor la ce anu-
me înseamnă sănătatea globală şi ce agenţii înde-
plinesc cel mai bine un anumit rol.

Prezentul raport abordează natura în continuă 
evoluţie a sănătăţii globale şi priorităţile sale. Pro-
gresele presupun analizarea situaţiilor din ţările in-
dustrializate şi din cele în curs de dezvoltare – mai 
bogate sau mai sărace. Disparităţile care carac te-
rizează în prezent sistemul sanitar sunt unele ex-
treme, atât în ceea ce priveşte situaţia din diferite 
ţări, cât şi pe cea din interiorul aceleiaşi ţări. O pers -
pectivă mult mai utilă este aceea că sănătatea glo-
bală presupune o implicare bazată pe sinergie din 
partea tuturor ţărilor, într-o lume interdependentă, 
înlocuind modelul donatorilor şi al primitorilor care 
a caracterizat până acum asistenţa medicală la nivel 
internaţional.

Sănătatea la nivel global
Termenul „sănătate globală“ a înlocuit medicina 

tropicală şi sănătatea la nivel mondial, discipline 
legate de istoria colonialismului, de epoca de după 
cucerirea independenţei de către fostele colonii eu-
ropene şi experienţa asistenţei în dezvoltare (2,3). 
Sănătatea globală este o zonă multidisciplinară, cu-
prinzând şi alte elemente în afară de dezvoltare. Ea 
presupune coordonarea mai multor părţi – şi nu 
nea părat conducerea de către o singură organizaţie 
sau disciplină. Complexitatea din ce în ce mai mare 
a sănătăţii globale, în care sunt implicaţi atât de 
mulţi actori, inclusiv organizaţii caritabile sau reli-
gioase, este refl ectată în amploarea acesteia, care 
acoperă diverse boli, dar care se ocupă în acelaşi 
timp şi de problemele legate de sistemele de sănătate 
şi de fi nanţare.

Sănătatea la nivel global refl ectă realitatea glo-
balizării, în special a circulaţiei din ce în ce mai 
mari a persoanelor şi serviciilor şi, în consecinţă, 
di seminarea globală a riscurilor la adresa sănătăţii 
publice reprezentate de bolile infecţioase şi nein-
fecţioase. Sănătatea globală are drept obiectiv pro-
tejarea întregii comunităţi la nivel global, nu numai 
a celor mai sărace segmente, ci şi împotriva ame-

nin ţărilor la adresa sănătăţii, prin oferirea unor 
servicii clinice efi ciente din punct de vedere al cos-
turilor. Un principiu fundamental este acela că nicio 
ţară nu poate asigura sănătatea propriei populaţii 
izolat de restul lumii, aşa cum a fost el formulat de 
Strategia de Sănătate Globală realizată de Depar-
tamentul de Sănătate al SUA (4). Această viziune 
re fl ectă realitatea din domeniul sănătăţii din zilele 
noastre, dar a pornit de la câteva puncte de cotitură, 
de exemplu Raportul de Dezvoltare Durabilă din 
1993 (Investiţii în sănătate) (5), Raportul din anul 
2000 al Comisiei de Macroeconimie şi Sănătate (6) 
şi investiţiile foarte mari în HIV/SIDA care au în-
ceput la începutul acestui secol (7).

Dezvoltare, securitate şi sănătate publică
Trei teme care se suprapun determină planul de 

acţiune privind sănătatea la nivel global: dezvoltarea, 
securitatea şi sănătatea publică. Aceste teme oferă 
fundamentul umanitar şi politic pentru angajarea 
ţărilor bogate în problemele de sănătate existente la 
nivel internaţional: în ceea ce priveşte dezvoltarea, 
pentru a promova sănătatea în vederea stabilităţii, 
pros perităţii şi a unor relaţii internaţionale mai bune; 
în ceea ce priveşte securitatea, pentru a proteja 
popu laţia împotriva ameninţărilor interne şi externe; 
în ceea ce priveşte sănătatea publică, pentru a salva 
vieţi, indiferent de loc. În ciuda cerinţelor diferite, 
organizaţiile şi agenţiile implicate trebuie să se 
adapteze la tendinţele globale în dezvoltarea socio-
economică, fertilitate, populaţie şi urbanizare.

Nivel de dezvoltare
Din cele 214 ţări incluse într-un clasament rea-

lizat de Banca Mondială, doar 36 (17%) au fost 
con siderate ţări sărace (cu un venit brut pe cap de 
locuitor în 2011 mai mic de 1.025 de dolari pe an), 
26 dintre ele afl ându-se în Africa (8). Graţie dez-
voltării economice, unele ţări intră în categoria cu 
venituri medii, aşa că unele dintre cele mai im por-
tante dezechilibre apar acum mai degrabă în inte-
riorul unei ţări decât între ele. Odată cu dezvoltarea 
socio-economică, indicatorii principali privind 
sănătatea se îmbunătăţesc şi, în acelaşi timp, şi ca-
pa citatea ţărilor respective de a suporta o parte mai 
mare din cheltuielile aferente sănătăţii. Câteva ţări 
din categoria celor cu venituri medii, de exemplu 
BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de 
Sud), dar şi ţările a căror economie se bazează pe 
ex tragerea ţiţeiului, sunt capabile să ofere asistenţă 
statelor mai sărace.

Există o corelaţie clară între produsul intern brut 
al ţărilor şi indicatorii de sănătate, cum ar fi  rata 
mo rtalităţii la copiii sub 5 ani (mai mare în ţările cu 
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venituri mici) sau speranţa de viaţă (mai mare în 
ţările cu venituri mari). Dezvoltarea atrage după 
sine creşterea nivelului de trai, dar şi îmbunătăţirea 
serviciilor de bază din sfera sănătăţii, cum ar fi  nu-
triţia sau siguranţa alimentară, accesul la apă po-
tabilă şi la serviciile de salubritate, intervenţiile în 
sănătatea mamei şi a copilului, inclusiv planifi carea 
familială, dar şi educaţia de bază, în special pentru 
femei. Responsabilitatea fundamentală pentru agen -
ţiile de dezvoltare şi cea mai importantă contribuţie 
pentru sănătate este eradicarea sărăciei.

Deşi planifi carea familială şi maternală şi să nă-
tatea copilului rămân o prioritate pe agenda dezvol-
tării, tendinţele demografi ce se modifi că rapid. 
Din 1980, populaţia la nivel mondial a crescut cu 
aproape 60%; se prognozează că, de la aproape 7 
miliarde de oameni în prezent, numărul va creşte la 
9,3 miliarde de persoane în 2050 şi 10,1 miliarde în 
anul 2100 (9). Tendinţa de scădere a fertilităţii în 
Africa subsahariană urmează acum o traiectorie 
similară cu celelalte regiuni de pe planetă. La sfâr-
şitul secolului XXI, populaţia Africii va creşte cu 
2,6 miliarde, comparativ cu 432 de milioane în Asia. 
Republica Democrată Congo, Etiopia şi Nigeria vor 
fi  noii giganţi demografi ci; se prognozează că în 
2010, Nigeria va avea o populaţie de 730 de mi-
lioane de persoane (9). Până în 2025, peste jumătate 
din populaţia lumii va trăi în mediul urban, cu zeci 
de metropole cu peste 10 milioane de locuitori, 
multe dintre ele inclusiv în Africa (9), toate confrun-
tându-se cu nevoia de servicii şi de infrastructură.

O tendinţă binevenită a intrat din nou în atenţie, 
în sensul că s-a redus numărul deceselor care pu-
teau fi  evitate în rândul copiilor. Diminuarea ratei 
mortalităţii la copii înseamnă că, din 1980, decesele 
în rândul adulţilor le-au depăşit pe cele ale copiilor. 
Estimări recent publicate referitoare la rata mor-
talităţii la copiii sub 5 ani arată că există cca 7,2-7,6 
milioane de decese pe an în rândul copiilor com-
parativ cu cca 12 milioane acum două decenii (10-
12). Din 1990, decesele materne au scăzut de la 
526.000 la 274.000 (11).

Şase ţări, fi ecare cu peste 200.000 de decese 
anual în rândul copiilor sub 5 ani, totalizează 
aproape 50% din decesele în rândul copiilor la nivel 
global; peste 50% dintre aceste decese au loc în 
Africa sub-sahariană. Dat fi ind faptul că au o 
populaţie numeroasă, India şi China contribuie sub-
stanţial la aceste decese, aşa cum se întâmplă şi în 
cazul ţărilor mai mari cu indicatori precari în ceea 
ce priveşte sănătatea, cum ar fi  Nigeria, Republica 
Democrată Congo, Pakistan şi Etiopia. Şapte ţări 
cu peste 10.000 de decese materne pe an totalizează 

peste 50% din rata mortalităţii materne la nivel 
mon dial. Cele mai mari rate ale acestui indicator se 
regăsesc în Africa subsahariană, în special în Africa 
de vest – aspect care corespunde unei rate opuse a 
supravieţuirii copiilor. Pakistan şi Afghanistan sunt 
ţări cu indicatori nefavorabili din acest punct de 
vedere. Pentru ca pe viitor rata mortalităţii în rândul 
mamelor şi al copiilor să scadă, este nevoie de o 
atenţie specială acordată ţărilor cu cifre foarte mari 
la aceşti indicatori.

Securitatea în domeniul sănătăţii
Pornind de la perspectiva anterioară a ONU, 

care considera starea de sănătate precară ca una 
dintre principalele ameninţări la adresa siguranţei 
umanităţii şi a bunăstării, securitatea în domeniul 
sănătăţii surprinde nevoia de acţiune la nivel co-
lectiv, astfel încât să fi e redusă vulnerabilitatea la 
ameninţările la adresa sănătăţii publice, care nu ţine 
cont de graniţe (13). Optimismul din perioada de 
în  ceput, care prevedea eradicarea bolilor infecţioase, 
a fost înlocuit de recunoaşterea ameninţării la adresa 
sănătăţii globale pe care o aduc bolile infecţioase şi 
rezistenţa larg răspândită la medicaţia antimicrobia-
nă (14). Pandemia de HIV/SIDA, focarele repetate 
de infecţii cu virusurile Ebola şi Marburg, disemi-
narea rapidă la nivel mondial a sindromului acut res-
pirator sever (SARS) şi a gripei pandemice, răspân-
direa in ternaţională a agenţilor patogeni care au 
legătură cu alimentele şi transmiterea intenţionată a 
antraxu lui ilustrează în mod convingător vulnera-
bilitatea globală. Şi alte aspecte ale globalizării afec-
tează în mod negativ securitatea sănătăţii, inlcusiv 
trafi cul de droguri şi persoane, dar şi mişcarea popu-
laţiei ca urmare a confl ictelor şi instabilităţii.

Cadrul global pentru securitatea în sănătate este 
cuprins în Regulementul Internaţional de Sănătate, 
care a fost revizuit în anul 2005 şi adoptat de Adu-
narea Generală a OMS, dar a cărui implementare a 
depăşit data limită, şi anume 2012 (15). Caracterul 
divers al ameninţărilor la adresa sănătăţii a dus la 
implicarea şi a altor sectoare, precum cel al apărării 
şi al diplomaţiei, dar şi la legătura cu alte acorduri 
in ternaţionale, de exemplu cu cele legate de con-
trolul armelor chimice, biologice şi nucleare.

Capacitatea de supraveghere şi de laborator, asi-
gurată de institutele naţionale de sănătate publică, 
reprezintă componente esenţiale ale funcţionării 
sis temelor de sănătate – baza securităţii în sănătate. 
Asigurarea capacităţii de a detecta, de a investiga, 
de a diagnostica şi de a cuprinde imediat eveni men-
tele din sfera sănătăţii publice, indiferent de locul 
în care apar, presupune angajamentul faţă de dez-
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vol tarea unor sisteme performante de sănătate în 
toate ţările, dar şi reţele de sănătate publică bine 
puse la punct, care să ofere toată asistenţa necesară 
(16).

Sănătatea publică
Programele desfăşurate în ultimele decenii pen-

tru HIV/SIDA, malarie şi tuberculoză, prin inter-
mediul unor iniţiative precum Global Fund, Planul 
de Urgenţă a Preşedinţiei Statelor Unite pentru 
SIDA şi Iniţiativa Preşedinţiei împotriva Malariei 
au dus la progrese substanţiale legate de aceste boli. 
Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizare a 
avut o contribuţie majoră în ceea ce priveşte accesul 
la vaccinare. 

Aceste experienţe au evidenţiat totuşi relativa 
neglijare a altor zone şi au condus la diverse critici, 
conform cărora programele targetate, verticale nu 
au reuşit să consolideze sistemele de sănătate (17). 
Prin urmare, atenţia a fost din nou îndreptată către 
celelalte scopuri referitoare la sănătate din Obiec-
tivele de Dezvoltare ale Mileniului (Millenium De-
velop ment Goals – MDG), în special cele referitoare 
la sănătatea copiilor şi a mamelor (MDG4, respectiv 
MDG5). Aceste percepţii au contribuit la formula-
rea, în 2009, a Iniţiativei Globale pentru Sănătate, 
de către guvernul Statelor Unite (18), care aborda 
toate obiectivele MDG referitoare la sănătate şi 
unele boli tropicale neglijate, într-un mod mult mai 
integrat.

Tensiunea de lungă durată creată pornind de la 
abordarea verticală versus cea orizontală este acum 
mai bine înţeleasă, punându-se un accent mai mare 
pe integrarea eforturilor (19). Iniţiativelor de con-
solidare a sistemelor de sănătate le-au lipsit speci-
fi citatea şi au fost bazate pe diverşi indicatori, fi ind 
astfel mult mai difi cil să apară rezultate măsurabile 
şi să iasă în evidenţă integrarea şi relaţia cu alte ser-
vicii. Agenţiile de sănătate publică au un rol major 
în întărirea domeniilor specifi ce ale sistemelor de 
sănătate, cum ar fi , de exemplu, sistemele de infor-
mare şi supraveghere, capacitatea laboratoarelor, 
abi lităţile personalului califi cat, cercetarea opera-
ţională şi evaluarea sau capacitatea de implementare 
a programelor (20).

Institutele naţionale de sănătate publică şi mi-
nisterele de resort au principala responsabilitate în 
ceea ce priveşte defi nirea politicilor, a scopurilor şi 
obiectivelor şi a asigurării îndrumării tehnice, a su-
pervizării, a implementării programelor, a evaluării 
şi a responsabilizării (21). Deşi epidemiologia ră-
mâne la baza acestor activităţi, complexitatea din 
ce în ce mai mare a combinaţiilor de intervenţii din 

sfera sănătăţii publice a evidenţiat utilitatea mode-
lării matematice pentru a contribui la luarea deci-
ziilor şi la stabilirea politicilor.

Agenţiile de sănătate publică trebuie să aibă o 
acoperire globală în încercarea de a-şi îndeplini 
obligaţiile pe care le au la nivel naţional. Prin pris-
ma credibilităţii pe care le-o conferă expertiza lor 
tehnică, aceste agenţii joacă un rol esenţial în diplo-
maţia sănătăţii şi în dezvoltarea unor sisteme de 
sănătate performante. Deşi agenţiile de dezvoltare 
concentrează nevoile populaţiei sărace, agenţiile de 
sănătate publică interacţionează cu toate ţările pen-
tru a rezolva provocări comune. Consolidarea siste-
melor de sănătate, ameninţările reprezentate de 
bolile transmisibile şi netransmisibile, siguranţa şi 
calitatea dotărilor şi accesul la sistemele de sănătate 
sunt deopotrivă de provocatoare pentru ministerele 
de resort, institutele de sănătate publice şi orga-
nizaţiile multilaterale, care trebuie să funcţioneze 
într-o reţea globală foarte bine pusă la punct.

O problemă nerezolvată: prioritatea reprezentată de 
bolile infecţioase

Estimările recente privind incidenţa globală a 
diverselor maladii sugerează că bolile infecţioase 
sunt reprezentate de aproximativ 19% din decesele 
pe plan mondial (22). În Africa, 76% dintre decese 
sunt în continuare atribuite cauzelor transmisibile, 
nutriţionale, materne şi neonatale, comparativ cu 
25% la nivel mondial; condiţiile relevante pentru 
MDG 4, 5 şi 6 sunt responsabile pentru 42% dintre 
anii de viaţă pierduţi. Atenţia acordată bolilor in-
fecţioase rămâne esenţială dacă se doreşte preve-
nirea răspândirii lor globale sau a reapariţiei, sal-
varea vieţilor omeneşti, dezvoltarea economică şi 
perfecţionarea sistemelor de sănătate.

Un raport din 1993 al Băncii Mondiale referitor 
la investiţiile în sănătate evidenţiază mai întâi de 
toate rolul copleşitor al HIV/SIDA, al tuberculozei 
şi al malariei în Africa (5), însă abia în ultimul 
deceniu au crescut substanţial investiţiile şi efor-
turile susţinute, ceea ce a permis un progres măsu-
rabil în rezolvarea problemelor declanşate de bolile 
infecţioase. Aceste progrese trebuie să continue 
astfel încât să fi e îndeplinite toate obiectivele ambi-
ţioase din domeniul sănătăţii şi să fi e implementate 
toate aceste descoperiri revoluţionare recente – în 
condiţiile în care trebuie să facem faţă şi austerităţii 
economice cu care ne confruntăm.

Există o presiune din ce în ce mai mare pentru 
utilizarea resurselor în intervenţii biomedicale ţi-
nând cont în primul rând de criteriul efi cienţei. 
Eforturile depuse pentru o generaţie în care să nu 
existe SIDA sunt centrate în jurul tratamentului dis-
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ponibil, al prevenirii transmiterii de la mamă la 
copil (inclusiv terapia antiretrovirală imediată şi pe 
termen lung pentru toate femeile gravide infectate 
cu SIDA), circumcizia medicală, testarea contra 
HIV şi consilierea, dar şi atenţia acordată populaţiilor 
infectate cu HIV pe scară largă (23). Principala pro-
blemă din cercetarea curentă în HIV/SIDA constă 
în folosirea optimă a terapiei antiretrovirale pentru 
sănătatea individului şi pentru prevenirea răspândirii 
bolii în rândul populaţiei şi în a stabili dacă începerea 
terapiei imediat după diagnosticare ar oferi cele 
mai mari benefi cii (24,25). Angajamentul faţă de 
eliminarea virtuală a infecţiei HIV la copii (26) ar 
putea face o legătură utilă între noile iniţiative şi 
pro gramele de sănătate tradiţionale adresate mamei 
şi copilului, oferite prin fi nanţarea cercetării şi 
dezvoltării.

Incidenţa tuberculozei scade în toate regiunile 
din lume, deşi în unele locuri mai lent decât ne-am 
fi  aşteptat (27). În Statele Unite, 63% dintre toate 
ca zurile de tuberculoză apar acum la persoane năs-
cute în alte ţări, indicând posibila achiziţie a infecţiei 
din exteriorul Statelor Unite (28). Răspândirea tu-
ber culozei rezistente la tratament şi a celei extrem 
de rezistente la tratament (la rifampin, isoniazid, 
quinolone şi medicamente injectabile antitu ber cu-
loză) evidenţiază vulnerabilitatea la nivel global şi 
relaţia cu sistemele de sănătate şi provocările cu 
care se confruntă. Progresele ştiinţifi ce importante 
au legătură cu o înţelegere mai bună a rolului şi 
utilizării terapiei antiretrovirale pentru persoanele 
bolnave de tuberculoză şi infectate simultan cu 
HIV, noi metode de diagnosticare cu potenţial de a 
identifi ca mai rapid cazurile respective şi, mai puţin 
surprinzător, noi medicamente.

Instrumentele pentru combaterea malariei (plase 
pentru pat impregnate cu insecticid, sprayuri spe-
ciale de interior, terapii prin combinaţii bazate pe 
astemisinin şi terapie preventivă intermitentă pentru 
femeile însărcinate) au nevoie de perfecţionare. 
Ase menea instrumente pot duce însă la dezvoltarea 
rezistenţei din partea vectorului sau parazitului, 
existând dovezi că plasele pot fi  mai puţin durabile 
decât se presupune (26,29). În ciuda provocărilor, 
eliminarea malariei a devenit o problemă prioritară 
în ultimii ani.

Bolile care au drept cauză sărăcia, cum ar fi  cele 
17 maladii categorisite drept boli tropicale neglijate, 
au benefi ciat şi ele de investiţii mai mari, în special 
cele pentru care administrarea de medicamente în 
masă oferă o strategie de control (30,31). Una din-
tre temeri trebuie să fi  fost reprezentată de faptul că 
unele dintre principalele cauze de îmbolnăvire şi 
deces, de exemplu leishmanioza viscerală şi tri-

pano somiaza africană umană rămân în continuare 
nerezolvate.

Două grupe de boli care merită atenţie la nivel 
global sunt cele care se pot transforma în epidemii 
sau cele care pot fi  prevenite prin campanii de vac-
cinări, inclusiv gripa. Pandemia de gripă (AH1N1)
din anul 2009 a demonstrat natura globală a acestei 
ameninţări, dar şi nevoia de a lua în considerare 
strategii pentru aprovizionarea cu stocuri de vac-
cinuri a tuturor ţărilor (32). Febra Dengue şi febra 
galbenă sunt două infecţii virale răspândite de 
ţânţari, ambele ilustrând conceptul infecţiilor emer-
gente promovate de diverşi factori, precum urbani-
zarea, creşterea populaţiei, igiena necorespunză-
toare de mediu şi rezistenţa vectorilor la substanţele 
insecticide. În ultimii ani, focare mari care implică 
un arbovirus specifi c, virusul chikungunya, au afec-
tat coasta de est a Africii şi insulele din Oceanul 
Indian, transmis şi în Europa.

Deceniul al doilea din acest secol a fost desemnat 
deceniul vaccinurilor (33). Există oportunitatea 
pre venirii anuale prin vaccinare a aproximativ 2,5 
milioane de decese infantile, inclusiv pentru rota-
virus şi infecţii pneumococice, prin îmbunătăţirea 
serviciilor de rutină. Vaccinarea împotriva menin-
gitei meningococice de tip A în regiunea africană 
Sahel şi împotriva virusului hepatitic B şi a Papillo-
mavirusului uman ilustrează posibilităţi nelimitate 
în ceea ce priveşte controlarea epidemiilor care până 
acum provocau foarte multe decese sau cancere 
induse de visururi. O prioritate majoră rămasă nere-
zolvată este eradicarea poliomielitei; acest scop 
este pus în pericol în principal de lipsa fi nanţării şi 
a răspândirii permanente a acestei boli în Pakistan, 
Afghanistan şi în Nigeria, locuri de unde infecţia a 
fost transmisă şi în alte ţări în care boala fusese 
eliminată (34).

Lipsa accesului la apă potabilă şi la salubrizare 
evidenţiază una dintre cele mai mari inechităţi în 
ceea ce priveşte sănătatea la nivel global. Aproxi-
mativ 1 miliard de persoane din întreaga lume nu 
au apă potabilă şi cca 2,5 miliarde sunt nevoiţi să îşi 
facă nevoile în aer liber, ceea ce reprezintă un afront 
la adresa demnităţii umane (35). Epidemiile mari 
provocate de boli care au legătură cu apa de băut 
apar şi în prezent, un exemplu relevant fi ind epi-
demia de holeră din Haiti (36). Este difi cil de expli-
cat de ce investiţiile alocate curăţării apelor de fe-
cale, în vederea obţinerii de apă potabilă – baza 
revoluţiei din sfera sănătăţii publice din secolul al 
XIX-lea din Europa şi America de Nord – nu a fost 
o prioritate politică în statele cu resurse precare.
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Bolile netransmisibile
Întâlnirea la nivel înalt pe probleme referitoare 

la bolile netransmisibile, cu ocazia Adunării Ge ne-
rale a ONU din 2011, a doua asemenea întâlnire 
de dicată sănătăţii, a pus accentul pe modul în care 
aceste boli domină acum sănătatea la nivel mondial 
(37). Peste 60% dintre decesele din întreaga lume, 
care puteau fi  prevenite, sunt atribuite în prezent 
bolilor netransmisibile (afecţiuni cardiovasculare, 
cancer, diabet şi boli respiratorii cronice); în ţările 
cu venituri mici şi medii, 48% dintre aceste decese 
apar la persoane de peste 70 de ani, comparativ cu 
procentul de 26% din ţările cu venituri mari (38). 
Incidenţa acestor afecţiuni creşte într-un ritm alert 
în ţările africane – o regiune în care urbanizarea şi 
creşterea populaţiei sunt extreme.

Factorii de risc pentru bolile netransmisibile 
sunt asociaţi cu urbanizarea şi stilul de viaţă neco-
res punzător, în special cu obiceiuri precum fumatul, 
lipsa de exerciţii fi zice, poluarea aerului, dietă nesă-
nătoasă şi consumul excesiv de alcool. Hiperten si-
unea, obezitatea şi creşterea nivelului colesterolului 
sunt indicatori măsurabili care prognozează rezul-
tate nefavorabile, iar infecţiile cronice specifi ce, 
cum ar fi  cele cu virusul hepatitic B şi cu Papillo-
ma virusul uman, sunt legate de anumite tipuri de 
cancere. Sănătatea mentală a fost o problemă omisă 
de pe agenda ONU din 2011, în ciuda creşterii in-
cidenţei afecţiunilor aferente; în fi ecare an, în în-
treaga lume peste 5 milioane de decese apar în urma 
vătămării şi a violenţei (39), iar aproximativ 1,3 
milioane sunt cauzate de accidentele rutiere. Bolile 
mentale şi comportamentale sunt considerate prin-
cipala cauză de dizabilitate (22). 

Finanţarea globală pentru bolile netransmisibile 
este minimă, iar coordonarea este una limitată, deşi 
există oportunităţi pentru integrarea abordărilor re-
feritoare deopotrivă la bolile transmisibile şi ne-
trans misibile. Implementarea supravegherii pentru 
evaluarea incidenţei şi a nevoilor, alături de inter-
venţiile de natură politică pentru rezolvarea aces-
tora, vor avea un efect foarte bun pe termen scurt, 
la costuri foarte mici. Iată câteva exemple de ase-
menea politici: restricţionarea comercializării pro-
du selor din tutun, creşterea accizelor la tutun, 
limitarea consumului de alcool, obligativitatea mo-
tocicliştilor de a purta cască de protecţie, purtarea 
imperativă a centurii de siguranţă sau reducerea 
procentului de sare şi de grăsimi saturate din pro-
dusele alimentare comercializate pe piaţă. Pentru a 
încuraja ţările să acţioneze în acest sens, OMS de-
fi neşte ţintele la nivel de populaţie în ceea ce pri-
veşte bolile netransmisibile şi factorii de risc aso-

ciaţi pentru implementarea programelor (37). Ex -
pe rienţa cu tratamentul HIV/SIDA poate oferi lecţii 
utile în ceea ce priveşte o abordare standardizată 
pentru managementul hipertensiunii şi a diabetului, 
îmbunătăţind, prin urmare, raportul cost-efi cienţă, 
pentru facilitarea supervizării, monitorizării şi a 
evaluării şi asigurarea răspunderii.

Concluzii
Creşterea populaţiei, a speranţei de viaţă la nivel 

mondial şi scăderea ratei mortalităţii pe grupe la 
copii şi la adulţii tineri, în special în ceea ce priveşte 
bolile infecţioase, au contribuit la modifi carea 
peisa jului sănătăţii globale. Noul sistem global de 
sănătate abordează problemele legate de sănătate 
din toate ţările şi are ca scopuri eradicarea sărăciei, 
siguranţa medicală şi asigurarea unor servicii 
clinice şi de sănătate publică adecvate, inclusiv în 
ceea ce priveşte creşterea prevalenţei bolilor ne-
trans misibile. 

Echitatea, acoperirea universală a domeniului 
să nătăţii şi accesul la acesta, dar şi corectitudinea în 
ceea ce priveşte fi nanţarea lui, reprezintă aspiraţii 
globale puse în discuţie atunci când vine vorba 
despre ceea ce se va întâmpla după 2015, conform 
datei limită stabilită prin MDG (Millenium De-
velopment Goal). Problemele rămase nerezolvate 
legate de bolile infecţioase vor rămâne o prioritate, 
însă vor trebui puse în discuţie şi bolile netrans-
misibile, reglementarea comerţului în domeniul 
tehnologiei medicale şi al produselor farmaceutice, 
fi nanţarea sănătăţii şi consolidarea sistemelor. Un 
subiect de extremă importanţă va fi  supravegherea 
în vederea diminuării efectelor asociate de schim-
bările climaterice şi de mediu.

Supravegherea va trebui să fi e intensifi cată la 
nivel global, astfel încât să se urmărească expunerea 
la factorii de risc în ceea ce priveşte principalele 
cauze de dizabilitate şi deces. Transformările epide-
miologice din trecut şi din prezent înseamnă că, în 
multe ţări, indicatorii clasici privind sănătatea la 
nivel mondial (rata mortalităţii infantile, a copiilor 
sub cinci ani şi a mortalităţii materne) nu mai oferă 
o perspectivă clară asupra stării de sănătate a po pu-
laţiei. În plus, există o nevoie urgentă de sisteme de 
înregistrare corecte şi de o raportare exactă a cau-
zelor mortalităţii pentru toate grupele de vârstă.

Nu trebuie să uităm provocările cu care se con-
fruntă în prezent ţările cu venituri mici, nevoile 
populaţiilor fără drept de vot, societăţile ameninţate 
de confl icte şi de urgenţe umanitare, dar şi condiţiile 
de trai precare din mediul urban şi rural din interiorul 
unor categorii de populaţie bogate. Cu toate acestea, 
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practicile de sănătate la nivel global trebuie să fi e 
adaptate la globalizare şi la evoluţia rapidă din sis-
temul de sănătate la nivel internaţional. Pentru ţă-
rile donatoare, acest lucru va presupune o defi nire 
clară a aşteptărilor asociate cu asistenţa oferită şi a 
modului în care aceasta diferă de alte forme de 
implicare globală în sănătate, în special în ceea ce 
priveşte securitatea sanitară şi bolile netransmisibi-
le. Modul în care se poate realiza o coordonare 
adec vată, tipul de leadership dorit şi felul în care se 
poate asigura împărţirea responsabilităţii în sfera fi -
nanţării, dincolo de donatorii tradiţionali, reprezintă 
unele probleme importante. Conectarea la nivel 
glo bal înseamnă să ne preocupăm de starea de sănă-
tate a tuturor oamenilor de pe planetă, indiferent de 

granţiele naţionale. Implicarea în sistemul global 
de sănătate nu este o simplă temere umanitară, ci o 
prioritate pentru starea noastră de bine colectivă, în 
vederea utilizării efi ciente a resurselor şi a asigurării 
propriului viitor.
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