
Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю 

для всіх в будь-якому віці 

Наразі вже досягнуто величезних успіхів  

у зниженні дитячої смертності, зміцненні 

материнського здоров’я та боротьбі проти 

ВІЛ/СНІДу, малярії та інших захворювань. З 1990 

року спостерігається понад 50-відсоткове зниження 

попереджуваних випадків смерті дітей у всьому 

світі. Показник материнської смертності у всьому 

світі також знизився на 45%. З 2000 по 2013 р. 

кількість нових інфікувань ВІЛ/СНІД знизилася  

на 30%. Понад 6,2 мільйона життів було врятовано від малярії. 

Незважаючи на такий неймовірний прогрес, щороку понад 6 мільйонів 

дітей помирають до свого п’ятого дня народження. Від попереджуваних 

хвороб, таких як кір і туберкульоз, щодня помирають 16 000 дітей. Сотні жінок 

щодня помирають під час вагітності або від ускладнень під час пологів.  

У багатьох сільських районах лише 56% пологів приймають кваліфіковані 

фахівці. Основною причиною смерті серед підлітків у країнах Африки  

на південь від Сахари, у регіоні, спустошеному епідемією ВІЛ, є СНІД. 

Ці смерті можна попередити за допомогою профілактики та лікування, 

освіти, кампаній по імунізації, а також цільових програм з охорони 

сексуального та репродуктивного здоров’я. Цілі сталого розвитку беруть  

на себе сміливе зобов’язання – до 2030 р. подолати епідемії СНІДу, 

туберкульозу, малярії та інших інфекційних захворювань. Мета полягає  

в забезпеченні загального охоплення медичними послугами та наданні доступу 

до безпечних і доступних лікарських засобів і вакцин. Невід’ємною частиною 

цього процесу є підтримка наукових досліджень і розробок вакцин. 

Завдання для досягнення цілі: 

3.1 До 2030 року знизити глобальний коефіцієнт материнської 

смертності до менш ніж 70 випадків на 100 000 живонароджених 

3.2 До 2030 року покласти край смертності, якій можна запобігти, 

новонароджених і дітей віком до 5 років, при цьому всі країни повинні 

прагнути зменшити неонатальну смертність до не більше як 12 випадків  

на 1000 живонароджених, а смертність у віці до 5 років – до не більше ніж 25 

випадків на 1000 живонароджених 

3.3 До 2030 року покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, малярії 

та тропічних хвороб, яким не приділяється належної уваги, і забезпечити 



боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, та іншими 

інфекційними захворюваннями 

3.4 До 2030 року зменшити на третину передчасну смертність від 

неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування, а також 

підтримувати психічне здоров’я і благополуччя 

3.5 Покращувати профілактику та лікування залежності від 

психоактивних речовин, у тому числі зловживання наркотичними засобами й 

алкоголем 

3.6 До 2020 року у всьому світі вдвічі скоротити кількість смертей  

і травм унаслідок дорожньо-транспортних пригод 

3.7 До 2030 року забезпечити загальний доступ до послуг з охорони 

сексуального та репродуктивного здоров’я, включаючи послуги з планування 

сім’ї, інформування та просвіту, і урахування питань охорони репродуктивного 

здоров’я в національних стратегіях і програмах 

3.8 Забезпечити загальне охоплення послугами охорони здоров’я, у тому 

числі захист від фінансових ризиків, доступ до якісних основних медико-

санітарних послуг і до безпечних, ефективних, якісних і недорогих основних 

лікарських засобів і вакцин для всіх 

3.9 До 2030 року істотно скоротити кількість випадків смерті  

та захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин, 

забруднення й отруєння повітря, води і ґрунтів 

3.a Активізувати, за необхідності, імплементацію Рамкової конвенції 

Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну у всіх 

країнах 

3.b Сприяти дослідженням і розробкам вакцин і лікарських препаратів 

для лікування інфекційних та неінфекційних хвороб, які насамперед стосуються 

країн, що розвиваються, забезпечувати доступність недорогих основних 

лікарських засобів і вакцин згідно з Дохійською декларацією «Угода ТРІПС  

і суспільна охорона здоров’я », де підтверджується право країн, що 

розвиваються, в повному обсязі використовувати положення Угоди  

з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності щодо прояву гнучкості 

для цілей охорони здоров’я населення і, зокрема, забезпечення доступу  

до лікарських засобів для всіх 

3.c Істотно збільшити фінансування охорони здоров’я та набір, розвиток, 

професійну підготовку та утримання медичних кадрів у країнах,  



що розвиваються, особливо в найменш розвинених країнах і малих острівних 

держава, що розвиваються 

3.d Нарощувати потенціал усіх країн, особливо країн, що розвиваються, 

у сфері раннього попередження, зниження ризиків і регулювання національних 

і глобальних ризиків для здоров’я 


