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Роль локальних чинників у політиці охорони здоров’я

Семигіна Тетяна Валеріївна

АКТУАЛЬНІСТЬ: Модерні процеси глобалізації та
регіоналізації політики охорони здоров’я діалек-
тично співіснують із іншими процесами, на які
звертають увагу дослідники, – децентралізацією
систем охорони здоров’я, поширенням підходу
«знизу догори» до впровадження політики, роз-
гортанням ідей самоврядності громад тощо. Такі
амбівалентні процеси актуалізують питання
оцінки впливів та взаємовпливів різних рівнів
політики, зокрема, визначення місцевих чинни-
ків і локальних контекстуальних ефектів.

МЕТОДИ: Дослідження спрямоване на виявлення
ролі локальних факторів у сучасній політиці
охорони здоров’я (на прикладі протидії соці-
ально небезпечним хворобам). Воно ґрунтується
на вивченні відповідної літератури, а також на
методології ретроспективного аналізу політики.

РЕЗУЛЬТАТИ: Аналіз процесів та наслідків впро-
вадження міжнародних зобов’язань, стандартів,
програм та модельного законодавства у сфери
протидії епідемії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та на-
ркозалежності виявив важливість ендогенних
політичних чинників – локального середовища,
місцевих соціокультурних і політичних традицій,
ідеологічних уподобань, які можуть протистояти
«доказовій медицині», науковій обґрунтованості
доцільності певних профілактичних втручань. 

Дослідження свідчить, що роль контексту є ва-
гомою у визначенні того, що саме потрапляє до
порядку денного політики, яким чином місцеві
стейкхолдери інтерпретують політику, аби вона
відповідала їхнім очікуванням та вимогам. Тому

для глибшого розуміння впровадження політики
охорони здоров’я, її успіху чи провалу, необ-
хідно з’ясувати наміри, цілі та діяльність місце-
вих акторів, стейкхолдерів політики з урахуван-
ням особливості локального контексту, аніж
прагнути віднайти універсальну схему, яка б па-
сувала до будь-якої місцевої ситуації. 

ВИСНОВКИ: Результати дослідження підтвер-
джують ключову тезу Бангкокської Хартії щодо
сприяння здоров’ю у глобалізованому світі
(2005 р.), яка закликає до розвитку політики,
спрямованої на активізацію громад, демократи-
зацію процесів ухвалення політичних рішень у
сфері охорони здоров’я, підтримку місцевих іні-
ціатив. 

Таким чином, локальні чинники – попри поши-
рення міжнародних норм і стандартів, станов-
лення транснаціональних підходів до розв’язан-
ня певних проблем – відіграють важливу роль у
політиці охорони здоров’я. В умовах глобалізації
сучасна політика охорони здоров’я має виходити
з того, що завдання держави полягають не
тільки у виконанні взятих на себе міжнародних
зобов’язань, а й сприянні розвитку місцевих
спільнот через передання їм владних повнова-
жень та ресурсів задля посилення сфери охо-
рони громадського здоров’я.
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