Hedef 3: İnsanların sağlıklı yaşamalarını ve herkesin her yaşta refahını sağlamak
3.1 2030’a kadar küresel anne ölüm oranının 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürülmesi
3.2 2030’a kadar yeni doğanların ve beş yaş altı çocukların engellenebilir ölümlerinin
bitirilmesi
3.3 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilmiş tropik hastalık salgınlarının
bitirilmesi ve hepatit, su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
3.4 2030’a kadar koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan
erken ölümlerin üçte bir oranında azaltılması ile akıl sağlığı ve esenliğin desteklenmesi
3.5 Narkotik ilaç bağımlılığı ve alkolün zararlı kullanımı dâhil olmak üzere madde
bağımlılığının engellenmesi ve tedavi edilmesinin güçlendirilmesi
3.6 2020’ye kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların yarıya indirilmesi
3.7 2030’a kadar aile planlaması, bilgi ile eğitim ve üreme sağlığının ulusal strateji ve
programlara dâhil edilmesi dâhil olmak üzere cinsel ve üreme sağlığı bakım hizmetlerine
evrensel erişimin sağlanması
3.8 Finansal risk koruması, kaliteli temel sağlık bakım hizmetlerine erişim ve herkes için
güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı zaruri ilaç ve aşılara erişim de içerilecek şekilde genel
sağlık sigortasının (GSS) oluşturulması
3.9 2030’a kadar tehlikeli kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliği ve
kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkların kayda değer miktarda azaltılması
3.a Tüm ülkelerde, uygun görüldüğü şekilde Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin
uygulamasının güçlendirilmesi
3.b Öncelikli olarak gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar
için ilaç ve aşıların araştırılmasının ve geliştirilmesinin desteklenmesi, halk sağlığının
korunması ve özellikle herkesin ilaçlara erişimin sağlanması amacıyla gelişmekte olan
ülkelerin Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının tüm şartlarını kullanabilmesini
onaylayan Doha Bildirisiyle uyumlu olacak şekilde satın alınabilir zaruri ilaç ve aşılara
erişimin kolaylaştırılması
3.c Başta en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde olmak üzere,
gelişmekte olan ülkelerde sağlık finansmanının ve sağlık işgücünün işe alımı, gelişmesi,
eğitimi ile idamesinin kayda değer miktarda artırılması
3.d Ülkelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, erken uyarı, risk azaltımı ve ulusal ve
küresel sağlık risklerinin yönetimi konularındaki kapasitelerinin güçlendirilmesi

*Bu metin http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/saglik-ve-refah/ adresinden
alıntılanmıştır.

