
СЗО ОБЯВИ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВЕТ ПО ИКОНОМИКА 

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Световната здравна организация обяви създаването на Съвет по икономика на 

здравеопазването, който ще включва водещи икономисти и здравни експерти, обединени 

от идеите на общата цел „Здраве за всички“. Тази стъпка се предприема в контекста на 

стремежа към създаване на добавена стойност и постигане на устойчив, приобщаващ и 

иновационен икономически растеж, информира Zdrave.net на 14.11.2020 г. като се позова 

на съобщение от пресслужбата на СЗО. 

 

„Пандемията на COVID-19 извади на повърхността последиците от хроничния 

недостиг на инвестиции в общественото здраве. Но ние се нуждаем не само от повече 

инвестиции, нуждаем се от преосмисляне на разбирането за това каква ценност е 

здравето“, заяви генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус след 

като съобщи новината в последния ден на 73-та Световна здравна асамблея, която днес 

приключва работата си в Женева. 

 

Съветът ще бъде председателстван от известния икономист проф. Мариана Мацукато, 

професор по икономика на иновациите и директор-основател в Института за иновации  и 

обществена стойност в University College London, Новата структура ще се ръководи от 

разбирането, че инвестициите в местното и глобалното здравеопазване са инвестиция в 

бъдещето, а не краткосрочен разход. 

 

Оттам подчертават, че пандемията на COVID-19 с 52 млн. регистрирани случая и 1,3 

млн. починали показва трагичните последици от хроничния недостиг на инвестиции в 

здравеопазването, които сега дават своето отражение върху глобалната икономика и 

върху живота и поминъка на милиарди хора по света. 

 

През отиващата си година пандемията доведе до непозната по мащабите си социално-

икономическа криза, която подкопа глобалната стабилност и солидарност и показа колко 

взаимозависими са здравето и икономиката и послужи като напомняне, че здравето е 

човешко право, допълват от СЗО. 

 

„Преживяваме множество кризи, свързани с икономиката, климата и здравето. Ако 

продължаваме да поправяме системата всеки път, винаги ще изоставаме. 

Развълнувана съм да работя в тясно сътрудничество с д-р Тедрос Гебрейесус за 

проактивната икономическа програма „Здраве за всички“, заяви проф. Мариана 

Мацукато. По думите ѝ това е пътят да се моделират икономики, насочени към 

постигането на благосъстояние чрез добавена стойност, която може да бъде измерена и 

разпределена, добави икономистката. 

 

Проф. Мацукато е категорична, че връщането към статуквото след пандемията няма 

да е достатъчно и има необходимост от иновационна трансформация на здравни системи, 

за да бъде постигнато икономическо благосъстояние навсякъде. 

 

„Дойде време за нов подход, който разглежда здравето не като разход, а като 

инвестиция, която е в основата на продуктивните, устойчиви и стабилни икономики“, 

обобщи д-р Тедрос Гебрейесус. 

 



Очаква се Съветът по икономика на здравеопазването „Здраве за всички“ да проведе 

първата си виртуална сесия през следващите седмици, за да обсъди работния си план и 

да организира дейността си. 

 


