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Strateški dokument EFN o 
zdravstveni negi za naše zdravje in 

zdravje planeta

Politike za spoprijemanje s svetovnimi 
okoljskimi spremembami so pri načrtovanju 
politik za okrevanje po pandemiji covida-19 in 
evropskega zelenega dogovora prišle vse bolj 
v ospredje. Zdravje ljudi in planeta predstavlja 
ustrezen okvir za razumevanje in reševanje 
medsebojno povezanih vzrokov in posledic med 
zdravjem in temi spremembami.  
(1) Medicinske sestre morajo odigrati ključno 
vlogo pri soustvarjanju in udejanjanju rešitev 
za naše zdravje in zdravje planeta. Odločevalci 
Evropske unije naj zato medicinskim sestram 
omogočijo, da prispevajo k blaženju posledic 
okoljskih sprememb in k prilagajanju nanje. 
Ključnega pomena bosta preventivna dejavnost 
ter informiranje javnosti o tveganjih in zdravih 
rešitvah, kar bodo izvajale medicinske sestre.

Netrajnostni družbenoekonomski sistemi povzročajo škodo 
okolju, vse to pa lahko ogrozi temelje naših zdravstvenih sis-
temov in napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih desetletjih. To 
je z vsemi svojimi posledicami pokazala pandemija covida-19 
Evropski uniji, Evropi in svetu.

V prvem poročilu Rockefellerjeve fundacije in komisije Lancet 
je zdravje ljudi in planeta opredeljeno kot »doseganje najvišje-
ga možnega standarda na področju zdravja, blaginje in enakosti 
povsod po svetu s posvečanjem posebne pozornosti človeškim 
političnim, gospodarskim in družbenim sistemom, ki oblikujejo 
prihodnost človeštva in naravnih sistemov na Zemlji – slednji do-
ločajo varne okoljske parametre, v okviru katerih lahko človeštvo 
uspeva. Na kratko povedano je zdravje ljudi in planeta zdravje 
človeške civilizacije ter stanje naravnih sistemov, od katerih je ta 
civilizacija odvisna.« (2) Pri celostnem pogledu na zdravje ljudi in 
planeta obstaja več rešitev, kako nasloviti osnovne in okoljske 
dejavnike (npr. vzorce potrošnje in izgubo biotske raznovrstno-
sti), neposredne vzroke (npr. kakovost zraka ter izpostavljenost 
nalezljivim boleznim) in posredne faktorje (npr. obnašanje in 
upravljanje) posledic antropogenih sprememb na zdravje ljudi, 

kakršne so na primer nalezljive bolezni in težave z duševnim 
zdravjem.(3)

Zato je zelo pomembno in primerno, da Evropska unija upošteva 
vidik zdravja ljudi in planeta pri sprejemanju politik ter ne pozabi, 
da bi lahko medicinske sestre k temu vprašanju veliko prispevale.

Medicinske sestre s svojim strokovnim delom uživajo največje 
zaupanje ter imajo možnost prebivalcem svetovati o spremembi 
življenjskega sloga in preventivi. Ker že zelo dolgo ozaveščajo 
prebivalstvo o boleznih in skrbijo za promocijo zdravja, je kot na 
dlani, da bi prav medicinske sestre lahko igrale pomembno vlogo 
kot nosilke sprememb pri različnih dejavnostih, ki se nanašajo 
na zdravstveni vidik lokalnih in svetovnih okoljskih sprememb.

Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN) predla-
ga, da se opredeli vloga in prispevek zdravstvene nege k zdravju 
ljudi in planeta ter določi prednostna področja ukrepov in pred-
pogoje za učinkovito izvajanje dejavnosti. Zdravstvena nega 
za zdravje ljudi in planeta naj se osredotoča na zmanjševanje 
posledic okoljskih sprememb, ki jih povzroča človek, in sicer 
na področjih hrane in prehrane, tveganja za nalezljive bolezni 
in upravljanja z njimi, bremena nenalezljivih bolezni, migracij in 
spopadov ter duševnega in telesnega zdravja. Večina teh težav 
zajema več področij, zato bodo za spopadanje z njimi potrebne 
interdisciplinarne raziskave in načrtovanje ukrepov v sodelova-
nju z znanstvenimi in strokovnjaki.

Medicinske sestre lahko pomagajo obveščati prebivalstvo o pot-
rebi po ustreznih predpisih in ukrepih na podlagi koncepta pozi-
tivnih učinkov na povezavo med zdravjem in okoljem; ti ukrepi 
bodo imeli verižni pozitivni učinek za zdravje in ekosisteme. 
Glavna strokovna področja in področja ukrepov v zdravstveni 
negi zajemajo: (a) naravne rešitve, (b) »zeleno predpisovanje 
zdravil«, (c) preprečevanje težav, povezanih z onesnaženostjo 
zraka (ki je v Evropi kriva za 500.000 prezgodnjih smrti letno in 
povzroča stroške na letni ravni 166 milijard evrov (4)), (d) zavze-
manje za zdravo in okoljsko trajnostno obliko prehranjevanja 
(rastlinska prehrana), (e) zmanjševanje odpadkov in učinkovi-
tejše ravnanje z odpadki, (f) zavzemanje za zdravo telesno de-
javnost in oblike mobilnosti z nizkimi emisijami, (g) poglobljen, 
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kompleksen razmislek o tem, kako se zavzemati za življenjski 
slog, ki je »dober za nas in za planet«, (h) sprejetje vseh pot-
rebnih prilagoditev in ukrepov na področju pripravljenosti, da bi 
se povečala pripravljenost na prihodnje zdravstvene krize ter (i) 
zdravstvena nega za psihološke odzive na grožnjo, ki jo predsta-
vljajo okoljske spremembe. 

Če želimo učinkovito povečati vlogo zdravstvene nege pri skrbi 
za zdravje ljudi in planeta, je nujno treba okrepiti vlogo medi-
cinskih sester. Pri načrtovanju politik lahko medicinske sestre 
pokažejo svoje izkušnje, pridobljene v praksi, ter se zavzamejo 
za ambiciozne ukrepe za zdravje ljudi in planeta vse od lokalne 
ravni do najvišjih ravni političnega odločanja. Pri sprejemanju 
politik za zdravje ljudi in planeta ter gospodarskih ukrepov lah-
ko medicinske sestre usmerjajo »izdelke, storitve in rešitve, ki 
vključujejo ideje in načela za zdravje ljudi in planeta« ter so-
delujejo pri spremljanju kazalnikov zdravja in blaginje ljudi in 
planeta ter s tem pomagajo izmeriti narejen napredek. Na po-
dročju promocije zdravja in preventive so lahko glavni vir infor-
macij za svoje paciente in skupnosti o učinkih okoljskih spre-
memb na zdravje, poleg tega lahko s svojim delom spodbujajo 
življenjski slog, ki je dober za zdravje ljudi in za planet. Na ravni 
zdravstvenega sistema lahko medicinske sestre sodelujejo pri 
ekološki preobrazbi organizacij, v katerih so zaposlene, ter tako 
prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in različ-
nih onesnaževalcev, ki nastajajo v zdravstvu, poleg tega lahko 
sodelujejo pri prilagoditvi infrastrukture in postopkov za boljšo 
pripravljenost na prihodnje grožnje. Nenazadnje lahko medicin-
ske sestre na ravni posameznika in pacienta uporabljajo na-
ravne rešitve, osveščajo paciente o zdravju planeta, prilagodijo 
svoje delo tako, da zmanjšajo okoljski odtis zdravstvene nege, 
ter se pripravijo na soočanje s posledicami globalnih okoljskih 
sprememb pri delu s pacienti.

Da bi uresničili to vizijo in poskrbeli, da ima zdravstvena nega 
osrednjo vlogo pri skrbi za zdravje ljudi in planeta, potrebujemo 
v Evropski uniji visoko izobražene in dobro plačane medicinske 
sestre in odlične delovne pogoje v zdravstvu, medicinske sestre 
pa je treba spodbuditi in jih opolnomočiti, da bodo odigrale ak-
tivno vlogo v skupnosti in pred odločevalci.

Članice EFN zato pozivajo Evropsko komisijo, Evropski parla-
ment in vlade držav članic (Svet Evropske unije):

1. da si prizadevajo in pomagajo določiti konkretne ukrepe na 
področju zdravstvene nege za zdravje ljudi in planeta, pri če-
mer naj medicinske sestre z naprednimi znanji prevzamejo 
vodilno vlogo;

2. da udejanjijo načrt, v katerem ima zdravstvena nega vodilno 
vlogo za zdravje ljudi in planeta ter s tem zaščitijo zdravje 
ljudi in ekosistemov, od katerih je zdravje ljudi odvisno, in 
sicer pri vseh zakonskih uredbah, predvsem pa tistih, ki se 
nanašajo na evropski zeleni dogovor1 s poudarkom na pra-
vičnosti, ki naj bo glavno načelo;

3. da se zavzemajo za multilateralno, vključujoče vodenje s 
tem, da vključijo medicinske sestre v postopke odločanja. To 
bi lahko storili s sprejetjem medsektorskega okvira politik za 
zdravje ljudi in planeta;

4. da vlagajo v raziskave in ukrepe, s katerimi bi zagotovili so-
delovanje medicinskih sester v postopkih odločanja in pri 
izvedbi ukrepov;

5. da vlagajo sredstva v poklice v napredni zdravstveni negi za 
izboljšanje preventivne dejavnosti in promocijo zdravja ljudi 
in planeta.
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