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Pateicības 

Šis darbs izstrādāts, balstoties uz EURO-PREVOB projektu, ko finansējusi Eiropas Komisijas 
sestā pamatprgoramma (projekta Nr. 044291). Šajā dokumentā atspoguļots tikai tā autora 
viedoklis; tādējādi Komisija nenes nekādu atbildību par šeit sniegtās informācijas 
izmantošanu. Sirsnīga pateicība tiek izteikta EURO-PREVOB konsultatīvās padomes locekļiem 
par viņu atbalstu un norādījumiem: Timam Lobsteinam (Tim Lobstein) (International Obesity 
TaskForce / HOPE project) (Starptautiskā Aptaukošanās mērķa darba grupa / HOPE 
projekts), Suzannai Logstrupai (Susanne Løgstrup) (European Heart Network) (Eiropas Sirds 
veselības tīkls), Braienam Martinam (Brian Martin) (Institute of Social and Preventive 
Medicine, University of Zurich) (Sociālās un preventīvās medicīnas institūts, Cīrihes 
universitāte), Frančeskai Raciopi (Francesca Racioppi) (WHO European Centre for 
Environment and Health, Roma) (PVO Vides un veselības centrs, Roma) un Lizelotei Šēferei 
Ēlinderei (Liselotte Schäfer Elinder) (Stockholm Centre for Public Health) (Stokholmas 
Sabiedrības veselības centrs) . 

Saīsinājumi 

Šajā ziņojumā izmantoti šādi saīsinājumi: 

ADELF Franču Epidemioloģijas asociācija (Association des Epidémiologistes de 
Langue Française) 

BFHI Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīva 

EU Eiropas savienība 

EURO-PREVOB Aptaukošanās profilakse Eiropā – konsorcijs aptaukošanās profilaksei ar 

efektīviem uztura un fiziskās aktivitātes pasākumiem   

HOPE project  Projekts „Veselības veicināšana Eiropā, novēršot aptaukošanos”  

IBFAN Starptautiskais bērnu pārtikas rīcības tīkls  

SES Sociāli ekonomiskais statuss 
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WHO Pasaules Veselības organizācija 
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Kas ir EURO-PREVOB 

Lai arī pēdējo desmitgažu laikā Eiropas pilsoņu veselība ir ievērojami uzlabojusies, tomēr 
visur ieguvumu sadalījums nav vienmērīgs, un tas īpaši acīmredzams attiecībā uz 
aptaukošanās problēmu. Nevienlīdzība aptaukošanās jomā radusies un turpina pastāvēt 
sakarā ar ierobežojumiem, kurus izraisa zems ienākumu līmenis un vāji izglītošanas 
panākumi pārtikas jautājumos, ar ierobežotām atpūtas fizisko aktivitāšu iespējām, kā arī ar 
atšķirīgu veselību veicinošās informācijas izpratni. Valstu un starptautiska līmeņa darbinieki ir 
akcentējuši nepieciešamību samazināt veselības problēmas saistībā ar aptaukošanos Eiropā, 
kā arī mazināt nevienlīdzību aptaukošanās jomā, ieguldot nopietnu pētniecisko darbu, 
tādējādi uzlabojot izpratni par aptaukošanos veicinošajiem faktoriem un aptaukošanās 
mazināšanas pasākumu efektivitāti. Tomēr, gan informācijas apmaiņa starp valstīm, gan arī 
esošo zinātnisko datu integrācija veselības aizsardzības stratēģijās ir nepietiekama, tādēļ 
netiek ietekmēti aptaukošanās un aptaukošanās nevienlīdzības mazināšanai nepieciešamie 
ēšanas paradumi un fiziskās aktivitātes. 

EURO-PREVOB ir ES finansēts koordinācijas pasākumu projekts šo nepilnību mazināšanai, 
Eiropas līmenī integrējot resursus un speciālās zināšanas gan par sabiedrības veselības 
ēšanas paradumiem un fiziskām aktivitātēm, lai Eiropā samazinātu aptaukošanos veicinošos 
sociālos un ekonomiskos faktorus, ņemot vērā valstu subreģionu grupu īpatnības. Projekts 
darbojās no 2007. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam.  Konsorciju vadīja Londonas 
Higiēnas un tropiskās medicīnas skola, aptverot 15 partnerus 10 valstīs, kas pārstāvēja 
daudzas nozīmīgas zinātnes nozares. 

 

EURO-PREVOB mērķi 

EURO-PREVOB projektam bija šādi mērķi. 

1. mērķis. Pārskatīt zināmo informāciju par aptaukošanos izraisošajiem faktoriem, īpaši par 
uzturu un fiziskām aktivitātēm dažādās vecuma grupās, kā arī par nevienlīdzību 
aptaukošanās jomā ES dalībvalstīs un plašākā Eiropas līmenī.  

2. mērķis. Novērtēt esošo sabiedrības veselības apstākļu stratēģiju, ņemot vērā uzturu, 
fiziskas aktivitātes, aptaukošanos un aptaukošanās nevienlīdzību Eiropā, pārskatot un 
analizējot esošās stratēģiskās iniciatīvas ar to iespējamo ietekmi uz uzturu un fiziskām 
aktivitātēm (piemēram, sabiedrības veselības uzturu, lauksaimniecības, ekonomikas, 
transporta, sociālās un skolu stratēģijas) makrovides un mikrovides līmeņos. 

3. mērķis. Izstrādāt un izmēģināt instrumentu paketi, kas var palīdzēt sabiedrības veselības 
zinātniekiem un vadošiem darbiniekiem novērtēt to, kas jāpaveic aptaukošanās problēmas 
mazināšanai Eiropā.  

4. mērķis. Formulēt stratēģijas attīstības principus un novērtējumu, kā arī plānoto un 
pašreizējo ES un plašāka Eiropas līmeņa stratēģiju attiecībā uzturu, fiziskām aktivitātēm un 
aptaukošanās mazināšanu.  

5. mērķis. Veicināt un atbalstīt ilgstošu un īslaicīgu sadarbību un koordināciju zinātnē un 
inovācijas aktivitātēs aspektos, saistītos ar zinātnes datiem un stratēģiju izstrādi saistībā ar 
uzturu, fiziskām aktivitātēm, aptaukošanos un aptaukošanās nevienlīdzību Eiropā. 
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Projekta rezultāti 

EURO-PREVOB projekts sekmīgi īstenoja tā mērķus – atbalstīt sadarbību un papildināt 
zināšanas, kā arī uzlabot novērtējumu par aptaukošanos izraisošajiem faktoriem un 
nevienlīdzību aptaukošanās jomā Eiropā.  

EURO-PREVOB projekts apvienoja plašas savstarpēji papildinošas vidēja un ilgtermiņa 
aktivitātes, tostarp: veidojot plānotos ziņojumus, pamatojoties uz literatūru par 
aptaukošanās problēmas Eiropā veidu un pakāpi, kā arī par stratēģijām, kas var ieviest 
izmaiņas; izstrādājot instrumentus, kas var palīdzēt stratēģiju izstrādātājiem noteikt 
nepieciešamos darbus, t.i., izveidojot stratēģijas analīzes instrumentu, kas tika aprobēts 
izvēlētās Eiropas valstīs un vadlīnijas aptaukošanās profilakses stratēģiju ekonomiskās 
ietekmes novērtējumam; formulējot galvenos principus un attiecīgas rekomendācijas, kam 
jābūt par pamatu aptaukošanās profilaksei Eiropā; kā arī informējot par šo komponentu 
rezultātiem stratēģiju veidošanas un zinātnisko komiteju galvenās ieinteresētās personas, 
organizējot konsultācijas, konferences un citus stratēģiju iesaistīšanas pasākumus. Katra no 
šīm aktivitātēm ir sīkāk izskaidrota sekojošajās apakšnodaļās. 

Literatūras apskati 

Projekta agrīnajās stadijās tika veikti divi literatūras apskati, lai nodrošinātu projekta nākamo 
fāzu attīstībā nepieciešamās zinātniskās un stratēģiskās liecības. Abi literatūras apskati ir 
pieejami projekta mājaslapā. Pirmajā apskatā tika apkopota zinātniskā informācija par 
aptaukošanās izplatību, aptaukošanās izraisītajiem veselības un ekonomiskajiem 
apgrūtinājumiem, sociāli ekonomisko nevienlīdzību aptaukošanās jomā Eiropā, kā arī 
aptaukošanos un aptaukošanās nevienlīdzību veicinošajiem faktoriem. Šis apskats 
apstiprināja aptaukošanās epidēmisko raksturu visā Eiropā, kā arī izgaismoja nevienlīdzību 
aptaukošanās jomā un aptaukošanās riska faktorus, no kuriem cieš Eiropas iedzīvotāji. 
Otrajā apskatā tika apspriesta pastāvošā situācija sabiedrības veselības aizsardzības jomā, 
vērtējot uzturu un fizisko aktivitāšu trūkumu kā aptaukošanos izraisošos faktorus, kā arī 
nevienlīdzību aptaukošanās jomā Eiropā. Apskatā tika padziļināti izpētītas esošās 
aptaukošanās profilakses stratēģijas un pasākumi, pievēršot uzmanību aptaukošanās 
izraisīšanas tūlītējas un vēlākas iedarbības riska faktoriem.  

Papildus literatūras apskatam tika izstrādāts konceptuāls modelis (1. attēls) EURO-PREVOB 
darba vadīšanai, nodrošinot sistemātisku, loģisku shēmu galveno stratēģijas virzienu, kuros 
darbojās projekts, novērtēšanai; kā arī, it īpaši lai palīdzētu attīstīt turpmāk aprakstīto 
stratēģijas analīzes instrumentu. Šis modelis pamatojās uz atklājumiem no nesenā 
Prognozēšanas (Foresight1) projekta, un citiem konceptuāliem modeļiem, kas pētīja 
aptaukošanos izraisošos apkārtnes indikatorus2. Modelis akcentēja faktu, ka cilvēki (un 
tādējādi viņiem raksturīgais aptaukošanās risks) dzīvo noteiktos apstākļos, ko veido pārtikas 
vide, kā arī dabiska un mākslīgi veidota vide (kas ietekmē fizisku aktivitāti), abas no tām 
mijiedarbojas dažādās institūcijās, piemēram, skolās. Šos apstākļus ietekmē plašāks 
starpnozaru konteksts, sociāli-ekonomiskie apstākļi un nevienlīdzība, kā arī noteicošie 
psihosociālie un kulturālie faktori. Valdības, saimnieciskās darbības objekti un pilsoniskā 
sabiedrība var ievērojami ietekmēt šīs vides un noteicošos faktorus. 

 
1
 Butland B, Jebb S, Kopelman P, Lobstein T. Foresight: Tackling obesities: Future choices – Project report. London: 

Government Office for Science, 2007.  

1
 Knai C, Branca F, Pomerleau J, Robertson A, Brunner E, Rutter H et al. D4.1 Report on the development of policy analysis 

tools. EURO-PREVOB Project. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2008.  
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1. attēls.  EURO-PREVOB konceptuālā shēma 

 

EURO-PREVOB instrumenti 

I. EURO-PREVOB stratēģijas analīzes instruments 

Nozīmīgu posmu EURO-PREVOB projektā veidoja instrumentu kopuma izveidošana un 
sākotnēja izmēģināšana, kas palīdzētu Eiropas sabiedrības veselības zinātniekiem un 
vadošiem darbiniekiem novērtēt piedāvāto stratēģiju iespējamo ietekmi uz pārtikas 
uzņemšanu, fiziskās aktivitātes līmeni un aptaukošanos, izmantojot vispārpieņemtu 
metodiku.  

Stratēģijas analīzes instrumenta izstrāde 

Stratēģijas analīzes instruments un standartizētas metodes tika izstrādātas pēc plašas 
literatūras pārskatīšanas, pēc tam, kad tika sagatavots stratēģijas analīzes konceptuāls 
dokuments, kas piedāvāja stratēģijas analīzes shēmu EURO-PREVOB kontekstā, stratēģijas 
analīzes metodes un stratēģijas analīzes instrumenta izstrādes principus. Galvenais mērķis 
bija padarīt instrumentu pielietojamu visās Eiropas valstīs.  

Stratēģijas analīzes instruments tika sagatavots, izmantojot pakāpenisku procesu ar diviem 
galvenajiem pārskatu posmiem, ko veica projekta partneri un eksperti. Pirmais variants tika 
prezentēts un apspriests pirmajā EURO-PREVOB plenārsēdē (2008. gada aprīlī), kurā 
piedalījās 52 eksperti un ieinteresētās personas no 25 Eiropas valstīm. Pēc tam rediģētie 
instrumenti tika sākotnēji testēti piecās aprobācijas valstīs 2008. gada vasarā, un rezultāti 
apspriesti 2008. gada septembrī, tiekoties aprobācijas darba vadītājiem un projekta 
koordinatoriem. Turpmākās izmaiņas instrumentos tika veiktas pirms aprobācijas uzsākšanas 
(skatīt turpmāk tekstā). 

Gala instruments sastāvēja no divām galvenajām daļām. 

1) Stratēģijas pārbaudes punktu veidlapa. Aptaujas anketa ar mērķi sniegt vispārēju 
valsts likumdošanas, kas reglamentē uzturu, fiziskas aktivitātes un aptaukošanos, 
apskatu valstī, kā arī lai identificētu trūkumus, kurus būtu iespējams novērst. Konkrētāk, 

Cilvēki: 
Enerģijas līdzsvars 
un nevienlīdzība 
aptaukošanās jomā 

Situācijā 
pārtikā 

Dabiska un mākslīgi 
veidota vide 

Sociālekonomi
skā vide un 
nevienlīdzība 

Veicinošie psihosociālie 
un kultūras faktori 

Pilsoniskā 
sabiedrība 

Saimnieciskās 
darbības objekti 

 Valdība 

EURO-PREVOB  

modelis 

Aptaukošanās profilakse 
Eiropā Konsorcijs 
aptaukošanās profilaksei 
ar efektīviem uztura un 
fiziskās aktivitātes 
pasākumiem 
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aptauja apkopo informāciju par esošajām valstu pārtikas situācijas stratēģijām (pārtikas 
ražošanu, pārtikas tirdzniecību, pārtikas un dzērienu marķēšanu, pārtikas un dzērienu 
reklāmu un tirdzniecību, sociālās labklājības stratēģiju un stratēģiju nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē), mākslīgi veidoto vidi (pilsētas plānojumu, transportu un 
ceļu drošību, aktīvo transportu, sporta un atpūtas objektus), mātes un bērnu veselības 
pakalpojumus (atbilstošs svara pieaugums/zudums sievietēm grūtniecības laikā/pēc 
grūtniecības, kā arī zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšana un barošana ar krūti), un skolas 
(skolu uztura un fizisko aktivitāšu stratēģijas). Stratēģijas pārbaudes punktu veidlapa, ko 
aizpildīja praktiskiem apstākļiem apmācīti pētnieki, izpētot dokumentu materiālus, kā arī 
nepieciešamības gadījumā sazinoties ar izvēlētajiem ekspertiem un ieinteresētajām 
personām; un  

2) Sabiedrības aptauja. Aptauja, kas ietvēra tiešus novērojumus apdzīvotajā vietā, lai 
novērtētu izvēlētos apkārtējās vides pārtikas apstākļu indikatorus (veikalu konkrētajā 
apkārtnē, kur var iegādāties pārtiku un dzērienus pieejamība; indikatīvo pārtikas 
produktu cenas un pieejamība izvēlētajos pārtikas veikalos; tirdzniecība pārtikas veikalos 
un ārpus pārtikas veikaliem; televīzijas reklāmu veids un apjoms laikā, kad bērni skatās 
televīziju; izvēlēto t.s. ātrās ēdināšanas produktu izmaksas un mārketings) un mākslīgi 
veidotu vidi (izvēlētos indikatorus par vides piemērotību pastaigām vai braukšanai ar 
velosipēdu, tostarp veloceliņu līniju pieejamība un kvalitāte, sabiedrībai atvērti pastaigu 
laukumi un rotaļlaukumi (skatīt 2. attēlu), sabiedriskā transporta pieturas, satiksmes 
apjoms, droši ceļu krustojumi, trotuāri, kā arī nepievilcības/nepieklājības līmenis). Šo 
aptauju aizpildīja praktiskiem apstākļiem apmācītu pētnieku pāris, veicot tiešus 
novērojumus apdzīvotā vietā. 

1 = Decent facilities, i.e. sports 
pitch, well maintained, tidy, 
etc.  

2 = Decent facilities but 
missing one or more of the 
criteria in the definition of 
‘High quality’ but better than 
‘Low quality’. 

3 = Limited or relatively poor 
quality facilities, e.g. badly 
maintained, dirty, litter, graffiti 
OR restricted access (i.e. 
membership). 

Tiny urban playground. 

4 = Limited and very poor 
quality facilities, e.g. badly 
maintained, dirty, litter, graffiti.  

 

    

  
2. attēls. Kritēriju paraugs, novērtējot atklāto rotaļu laukumu kvalitāti sabiedrības aptaujā.  

 

Stratēģijas analīzes instrumenta aprobācijas testēšana 

No 2008.gada septembra līdz 2009. gada aprīlim stratēģijas analīzes instruments tika 
aprobēts piecās dažādu Eiropas subreģionu valstīs, t.i., Bosnijā un Hercegovinā, Čehijas 
Republikā, Francijā, Latvijā un Turcijā, izmantojot vispārpieņemtu metodiku. Aprobācijas 
pētījumu katrā valstī koordinēja viens EURO-PREVOB partneris, kas uzraudzīja datu 
apkopošanu uz vietas, kā arī procesa novērtēšanu.  

Valstu līmeņa dati tika apkopoti stratēģijas pārbaudes punktu veidlapā, kamēr sabiedrības 
aptaujas koncentrējās vietējo koordinatoru pilsētās (Sarajevā - Bosnijā un Hercegovinā, Brno 
- Čehijas Republikā, Marseļā - Francijā, Rīgā - Latvijā un Ankarā, Turcijā.) Katrā valstī 
stratēģijas pārbaudes punktu veidlapu aizpildīja viens vai divi praktiskiem apstākļiem 
apmācīti pētnieki vietējā koordinatora uzraudzībā. Dati tika iegūti, izmantojot dažādus 
informācijas avotus (datu triangulācija - vairāku pētniecisku instrumentu lietošana iegūto 
datu validitātes un drošuma garantijai), tostarp publicēto literatūru, interneta mājaslapas, kā 
arī, ja nepieciešams, sazinoties ar ekspertiem, stratēģiju veidotājiem un ieinteresētajām 
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personām. Sabiedrības aptaujām tika izvēlētas dažāda sociāli-ekonomiskā vai atstumtības 
līmeņa grupas. Vietējie demogrāfijas un/vai statistikas pētnieki palīdzēja noteikt lietošanai 
piemērotākās izmēģinājumu procedūras. Lai novērtētu sabiedrības aptaujas dažādu ekspertu 
iegūto rezultātu ticamību, visu datus ieguva divu praktiskiem apstākļiem apmācītu pētnieku 
pāri, kas piekrita katrā apvidū veikt plānoto maršrutu, kas tika sagatavots, izmantojot vai nu 
Google Earth kartes veidošanas programmatūru un/vai vietējās kartes. Iegūtie novērojumi 
tika kodēti aptaujā un zonas kartē. 

Procesa novērtēšana tika izstrādāta ar mērķi nodrošināt informāciju par aprobācijas 
testēšanas procesu, ietverot informāciju par instrumenta administrēšanu, datu apkopošanu, 
kā arī jebkādām veiktajām izmaiņām aprobācijas darba laikā. Procesa novērtējuma dati tika 
iegūti, izmantojot dienasgrāmatas, datu apkopošanas formas un aptaujas. Katrā valstī tika 
arī organizēta viena subreģionālā tikšanās aprobācijas procesa rezultātu izplatīšanai un 
atsauksmju iegūšanai no dažādu sektoru reģionālajiem ekspertiem un ieinteresētajām 
personām par stratēģijas analīzes instrumenta ticamību un pielietojumu, kā arī 
rekomendācijām par izmaiņām instrumentā. Apakšreģionālo darba tikšanos rezultāti sniedza 
ieguldījumu instrumenta novērtēšanas procesā. 

Stratēģijas analīzes instrumenta aprobācijas testēšanas galvenie rezultāti 

EURO-PREVOB stratēģiskā analīzes instrumenta aprobācijas testēšana piecās Eiropas valstīs 
sniedza jaunu priekšstatu par esošajām stratēģijām saistībā ar pārtiku un fizisko aktivitāšu 
vidi, kā arī noteiktu aptaukošanās veidošanās aspektu labāku izpratni atkarībā no apkārtējās 
vides dažādās valstīs. Arī apakšreģionālo konferenču sērijas deva iespēju dalīties ar 
informāciju par stratēģiju praktiskajiem un operatīvajiem jautājumiem, t.i., resursu 
plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu un citiem uzlabojumiem, kā arī apstiprināja instrumenta 
sagaidāmo lietderību citās valstīs. Nacionālās stratēģijas līmenī, gūtais priekšstats par šī 
stratēģijas novērtējuma instrumenta izmantošanu var nodrošināt norādes par nacionālo 
stratēģiju saskaņotību dažādos sektoros; var palīdzēt saskaņot vietējās un nacionālās 
stratēģijas mērķus; kā arī var palīdzēt atspoguļot Eiropas tiesību normas nacionālajā 
likumdošanā.  

Stratēģijas pārbaudes punktu veidlapa 

Stratēģijas pārbaudes punktu veidlapa tika atzīta par pielietojamu stratēģijas konteksta 
novērtējumā piecās politiski un sociāli-ekonomiski atšķirīgās aprobācijas valstīs, kā arī tādā 
veidā tika noskaidroti daži noderīgi rezultāti. Piemēram, analizējot esošās stratēģijas 
vadoties pēc attiecīgo sektoru grupām, bija acīmredzams, ka dažas stratēģijas īpaši attiecas 
uz aptaukošanos un veselības aprūpes nevienlīdzību, un saistība starp šīm divām jomām reti 
kur tiek skaidri noteikta, izņemot Franciju. Stratēģijās tiek vāji atspoguļota saistība starp 
aptaukošanos, veselības aprūpes nevienlīdzību un sociāli-ekonomisko nevienlīdzību. Tāpat 
stratēģiju novērtējums nav vispārpieņemta prakse, un stratēģiju analīzes instruments ir 
kontroles, un tādējādi novērtējuma plānošanas iespēja.  

Sabiedrības aptauja 

Sabiedrības aptaujas anketas izmēģinājuma pārbaudē iegūtā informācija rosina domāt, ka ir 
iespējams attīstīt jaunu aptaukošanās veidošanās novērtējuma metodi atšķirīgos apstākļos. 
Ziņots, ka aptauja bija lietotājam draudzīgs un uzticams instruments (dažādu ekspertu 
iegūto rezultātu augsta ticamība nozīmīgākajos pārtikas un mākslīgi veidotās vides 
indikatoros) visās valstīs. Turklāt tā tika atzīta par efektīvu un piemērotu līdzekli darbā ar 
nozīmīgām kontekstuālām atšķirībām dažādu sociāli-ekonomisku apstākļu zonās, apskatot 
nozīmīgākos pārtikas un mākslīgi veidotas vides apstākļus. Instrumenta aprobācija bija 
nozīmīgs uzdevums, jo tas parādīja daudzas praktiskas grūtības apkārtnes novērtēšanā, 
piemēram, augstas kvalitātes karšu iegūšanu un atļauju saņemšanu informācijas vākšanai 
dažos pārtikas veikalos. Tāpat tā pierādīja metodiskas grūtības, t.i., dažāda sociāli-
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ekonomiskā līmeņa izmēģinājumu teritorijas, darbu ar kontekstuālo mainīgo subjektivitāti 
(piemēram, 3. attēlā redzamo grafiti pozitīvo un negatīvo asociāciju salīdzinājums), 
neparedzēto vides apstākļu aspektu reģistrēšana (piemēram, lietotājiem paredzētās 
veloceliņa līnijas Marseļā (4. attēls), mobilie pārtikas piegādātāji Ankarā (5. attēls), 
salīdzināmo standarta diētu noteikšana, kā arī atbilstošu kvalitātes kritēriju izvēle mākslīgi 
radītai videi (piemēram, grūtības klasificēt sabiedrībai atvērto pastaigu laukumu Rīgā, 6 
attēls).  

 

 
3. attēls. Grafiti Marseļas ielās, Francijā  

 

 
 

4
4. attēls. Lietotāju izveidotā veloceliņa līnija 

Marseļā, Francijā  

 
 

 

 
5 attēls. Mobilais produkcijas piegādātājs 

Ankārā, Turcijā, zema līmeņa sociāli 
ekonomisko apstākļu zonā 

 
6. attēls. Sabiedrībai atvērts pastaigu laukums 

Rīgā, Latvijā 
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Nepieciešama instrumenta ieviešana plašā mērogā, lai iegūtu ar stratēģiju saistītus 
novērojumus par sociāli-ekonomiskām variācijām galvenajos modificējamajos faktoros 
dažādā kontekstā (piemēram, 7. attēls). Tāpat tas jākombinē ar atsevišķi iegūtiem datiem, 
lai atkarību no vides apstākļiem varētu saistīt ar cilvēku rīcību, kā arī bērnu un pieaugušo 
aptaukošanās biežumu. 

 
7. attēls Potenciālo analīžu piemērs, pamatojoties uz Kopienas aptaujā iegūto informāciju – veikalu 

skaits, kas tirgo noteiktus pārtikas produktus dažādās sociāli-ekonomiskā līmeņa zonās apmēram 
0.25km2 platībā Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā.  

 
 

Projekta analīzes instruments tika precizēts, pamatojoties uz pilotu rezultātiem un būs 
pieejami projekta interneta mājaslapā. 

II. Aptaukošanās profilakses stratēģiju iespēju ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas 

Aptaukošanās profilakses EURO-PREVOB stratēģiju iespēju ekonomiskā novērtējuma 
vadlīnijas sastāv no vienkāršas konceptuālas shēmas un praktiskām vadlīnijām stratēģiju 
veidotājiem un veselības nozares pētniekiem, lai veiktu konkurējošo aptaukošanās 
profilakses pasākumu ekonomisku novērtējumu, koncentrējoties uz pasākumiem un 
stratēģijām ārpus klīnikām un veselības aprūpes iestādēm. Lielāko daļu, ja ne visu, ko ietver 
šis projekts, var tāpat attiecināt uz sabiedrības veselības un “noteicošo sociālo faktoru” 
novērtējumu, t.i., uz plašākiem pētījumiem, ne tikai uz aptaukošanos. 

Nesenie literatūras pētījumi liecina, ka tiek veikti relatīvi nedaudzi pētījumi, lai analizētu 
izmaksu efektivitāti veselības veicināšanas vai profilaktiskos pasākumos aptaukošanās 
novēršanā. Tā kā valdību veselības aprūpes budžeti ir ierobežoti un sabiedrības veselības 
pasākumi sacenšas par ierobežotajiem resursiem ar citām veselības aprūpes programmām, 
kam var būt labāk izveidota pierādījumu bāze, ir būtiski svarīgi ieguldīt lielāku darbu, 
pierādot aptaukošanās mazināšanas pasākumu un izmaksu efektivitāti.  

Šo vadlīniju mērķis ir efektivitātes novērtēšana, jo nevar būt ekonomiskais novērtējums, ja 
vispirms netiek sniegts efektivitātes pierādījums. Mēs iesakām un demonstrējam veidus, kā 
novērtēt aptaukošanas mazināšanas pasākumu efektivitāti, ņemot vērā fundamentālos 
izaicinājumus, īpaši to pasākumu veidiem, kurus nav vienkārši ietvert randomizētos 
kontrolētos pētījumos. Eksperimenti dabiskos apstākļos un kvazi-eksperimentālās metodes 
vēl pagaidām netiek izmantotas, taču ir perspektīvs un varbūt pat vienīgais veids kā vismaz 
samazināt nesaskaņas novērtējumos, ja salīdzina sabiedrības veselības zinātni ar klīnisko 
zinātni.  
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EURO-PREVOB aptaukošanās profilakses stratēģiju ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas būs 
pieejamas projekta interneta mājaslapā.  

 

Principi un rekomendācijas  

EURO-PREVOB projekta rezultāti liecina, ka gan galvenajiem principiem, gan arī attiecīgajām 
stratēģiju rekomendācijām jānovērš aptaukošanās pieaugums un jāmazina nevienlīdzība.  

Princips 1.  

Jānovērtē aptaukošanās samazināšanas stratēģijas un pasākumi   

Valdībām jākontrolē adaptēto stratēģiju un plānu ieviešana savās populācijās un to 
izmantošana, kā arī valsts līdzekļu izlietojums šajā darbā.  Tādēļ nepieciešama stratēģiju, 
plānu un pasākumu efektivitātes, izmaksu un ilgtermiņa ietekmes uz ārstnieciski-
profilaktiskajiem rezultātiem rūpīga novērtēšana, kā arī jāveic nepieciešamās izmaiņas, ja 
augstāk minētie pasākumi nedod paredzēto efektu.  Tomēr, aptaukošanās novēršanā sagādā 
grūtības vājās nacionālās uzraudzības sistēmas, kā arī ierobežotā epidemioloģiskā un 
stratēģiskā izpēte daudzās ES dalībvalstīs. Būtiski svarīga ir šī vājuma mazināšana, 
pastiprinot nacionālās uzraudzības sistēmas, lai varētu iegūt ticamus un objektīvus datus par 
aptaukošanos un tās veicinošo faktoru (uztura un fiziskās aktivitātes) līmeņiem, kā arī to 
izmaiņu tendences populācijās, kas pamatojas uz sociāli-ekonomisko noslāņošanos.  
Novērtējumā jāietver procesu pasākumi un rezultāti, lai būtu iespējams noskaidrot ne tikai 
to, vai stratēģija darbojas (vai nedarbojas), bet gan arī tā iemeslus. 

Galvenais stratēģiju novērtējumā un kontrolē būs norādošo parametru (indikatoru) izveide.  
Indikatori ir izmērāmi mainīgie izmaiņu novērtēšanai saistībā ar mērķiem un uzdevumiem. 
Tie ir daļēji vai netieši kompleksas situācijas mērījumi, taču, veicot pakārtotus mērījumus 
laika gaitā, tie var norādīt izmaiņu virzienu un ātrumu, un kalpot vienlaicīgai dažādu darbības 
virzienu salīdzināšanai. Arī tālāk par šī projekta iespējām, iespēja saskaņot Eiropas indikatoru 
pamata parametrus piedāvā lielākas iespējas zinātnisko atklājumu salīdzināšanā un tādējādi 
mācīties no citviet gūtas pieredzes.  

Tā kā resursi vienmēr ir ierobežoti, tad racionālu lēmumu pieņemšanā būtiski svarīgs ir 
efektīva līdzekļu izlietojuma novērtējums. Tomēr, EURO-PREVOB ietvaros pārskatītā 
literatūra pierāda, cik reti novērtējumos tiek minētas pētījumu programmu izmaksas, 
tādējādi nenovērtējot izmaksu efektivitāti - skaidrs, ka izmaksu elements ir ārkārtīgi nozīmīgs 
faktors stratēģijas novērtējumā, tādējādi perspektīvā nepieciešams apkopot un ziņot izmaksu 
detaļas, kopā ar izmantotajiem datu iegūšanas instrumentiem. EURO-PREVOB projekts 
piedāvā jaunas, turpmāk prezentētas, praktiskas ekonomiskās analīzes vadlīnijas 
aptaukošanās profilaksei. 

Būtiski svarīga ir datu kontrole un novērtējums, lai sekotu stratēģiju un pasākumu 
progresam, kā arī periodiskai stratēģiju pārskatīšanai un pārstrādāšanai.  

Rekomendācija 1.1. Jālieto saskaņotas novērtējuma pieejas 

Ieteicams veikt pasākumus, kas veicinātu saskaņotas aptaukošanās un tās veicinošo faktoru 
novērtējuma pieejas, tostarp attiecībā uz nedrošu pārtiku un sociālo nevienlīdzību veselības 
aprūpē ES dalībvalstīs. Vienotas pieejas informācijas apkopošanā adaptēšanu varētu 
atvieglot salīdzinošā analīze valsts robežās. Jebkurā stratēģijā jāiestrādā novērtējuma 
mehānismi, kas var ietekmēt aptaukošanās problēmu. Aptaukošanās problēmu mazināšanas 
stratēģijās jāietver procesa, ietekmes un rezultātu novērtējums. Stratēģijas jānovērtē, 
vadoties pēc to ieviešanas iespējām (tostarp to ieviešanas šķēršļiem), efektivitātes un 
ekonomiskajām sekām, kā arī tās jāpapildina ar ietekmes uz veselību novērtējumu, lai 
novērtētu ietekmi uz aptaukošanos no citu sektoru stratēģijām. 
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Princips 2. Aptaukošanās novēršanas stratēģijām jābūt apvienotām vispārējā 
stratēģijā, kas padara veselīgu izvēli par vieglu izvēli  

Aptaukošanās mazināšanas stratēģijām, atkarībā no nepieciešamības, var būt dažādas 
formas un tās var ietvert daudzas un dažādas nozares. Tomēr, šo stratēģiju pamata 
mērķiem jābūt veselīgas izvēles padarīšana par vieglu un reālu izvēli, radot labvēlīgus 
apstākļus. Nepieciešamas kompleksas populāciju stratēģijas (ja nepieciešams, kombinējot ar 
plānotiem novēršanas un aizsardzības pasākumiem), lai radītu labvēlīgus apstākļus, kas 
veicina, aizsargā un atbalsta pārtikas un uztura drošību un fizisko aktivitāšu pieejamību, tādā 
veidā ietekmējot sociāli ekonomisko aptaukošanās nevienlīdzību.  

Vispārējās stratēģijas ietvaros, atsevišķām stratēģijām jāatbilst īpašām vajadzībām un 
apstākļiem dzīves kritiskajos momentos. Galvenokārt, rekomendācijām par attiecīgām 
sociālām un veselības aizsardzības stratēģijām jāpanāk: (1) jāatvieglo sieviešu reproduktīvā 
vecumā, māšu, zīdaiņu un mazu bērnu aprūpe; (2) jāpadara veselīga izvēle par vieglu izvēli 
pirmskolas un skolas vecuma bērniem; (3) jārada pieejama un reāla veselīgas pārtikas vide; 
un (4) jārada veselību veicinoša dabiska un mākslīgi veidota vide.  

Rekomendācija 2.1. Jāveic pasākumi, kas palīdzētu sievietēm uzturēt optimālu 
svaru pirms grūtniecības, grūtniecības laikā un pēc grūtniecības, lai nodrošinātu 
veselīgu dzīves sākumu zīdaiņiem un maziem bērniem. 

Svara pieaugums/ svara zudums grūtniecības laikā un pēc grūtniecības 

Būtiski svarīgas ir skaidras uztura, fizisko aktivitāšu un svara pieauguma vadlīnijas 
grūtniecības laikā, taču tikai nedaudzas no tām ir sistemātiski ieviestas Eiropas valstīs, kā 
izriet no EURO-PREVOB stratēģiskās analīzes. Steidzami jānodrošina saprotamu veselīga 
svara nodrošināšanas vadlīniju ieviešana (pirms grūtniecības, grūtniecības laikā un pēc 
grūtniecības) sievietēm reproduktīvā vecumā visā Eiropā, kā arī norādījumi par īpašu 
uzvedību grūtniecības laikā, t.i., smēķēšanas atmešanu grūtniecības laikā, jo tā ir atsevišķs 
aptaukošanās riska faktors.  

Barošana ar krūti un mazuļu ēdināšana 

Pastāv plaša mēroga variācijas par apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu un izpratni par 
specifiskiem pasākumiem, lai aizsargātu, veicinātu un atbalstītu optimālu barošanu ar krūti 
Eiropas valstīs (piemēram, Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīva (BFHI); veselības aprūpes 
speciālistu apmācība; likumi, kas aizsargā mātes un ģimenes no bērnu pārtikas industrijas 
komerciālā spiediena; kopienu centri un atbalsta mehānismi, lai aizsargātu un atbalstītu 
zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu; vispusīgas informācijas, izglītības un komunikācijas -IEC- 
zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanas uzlabošanas stratēģijas). Ieteicams, ka visaptverošai 
stratēģijai jāveicina optimāla zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšana (tostarp agrīna, ekskluzīva 
un ilgstoša barošana ar krūti, kā arī droša un piemērota papildēdināšana). Augstāk minēto 
nepieciešams kombinēt ar mērķa pasākumiem sievietēm un bērniem no zemākām sociāli 
ekonomiskām grupām. Nozīmīgām stratēģijām un iniciatīvām jāietver apmaksāts 
maternitātes vai paternitātes bērna kopšanas atvaļinājums, darba pārtraukumi bērna 
zīdīšanai strādājošām mātēm, dienas aprūpes institūcijas, BFHI līdzīgas iniciatīvas, atbilstoša 
veselības aprūpes speciālistu apmācība par zīdaiņu un mazu bērnu uzturu, kopienu un bērnu 
aprūpes centru un atbalsta mehānismu izveidošana zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanas 
aizsardzībai. Pilnībā jāievieš un jāizpilda Krūts piena aizstājēju aprites Starptautiskais 
Kodekss un jāpastiprina sekojošas attiecīgās Pasaules Veselības asamblejas rezolūcijas, kā 
arī visās valstīs jāievieš neatkarīgi kontroles mehānismi. 
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Rekomendācija 2.2. Valdību stratēģijām un iniciatīvām jāpadara veselīga 
dzīvesveida izvēles vieglas un efektīvas skolas un pirmskolas vecuma bērniem. 

Galvenais faktors, kas padara aptaukošanos epidēmisku, ir aizvien pieaugošā lētu, kalorijām 
bagātu produktu pieejamība (t.s. "smagais uzturs"). To veicina faktoru kombinācija, tostarp 
pārtikas ražošanas industrializācija un neveselīgās pārtikas tirdzniecība lielos apjomos. Kā 
sekas, daudzi, īpaši nabadzīgo ģimeņu bērni, patērē vairāk kaloriju, kamēr viņu fiziskā 
aktivitāte vienlaicīgi samazinās (atkal, to izraisa tādi faktori kā mazāka atklātu rotaļu 
laukumu lietošana un izklaižu formu pieaugums ar zemu enerģijas patēriņu). Būtiska nozīme 
ir mainīt šo tendenci un radīt vidi, kad veselīgas izvēles gan bērniem, gan arī pusaudžiem, 
kuru attīstībā šis ir periods, kad veidojas ēšanas paradumi, ir vieglas un reālas (t.sk. arī 
skolā).  

Rekomendācija 2.3. Valdību stratēģijām un iniciatīvām jāatbalsta fiziskas 
aktivitātes, veidojot dabisku un mākslīgi veidotu veselību veicinošu vidi, ņemot 
vērā cilvēku ar zemiem ienākumiem un citu maz aizsargātu cilvēku grupu 
vajadzības. 

Fiziski neaktīvs, sēdošs dzīvesveids (kad ikdienas dzīvē un atpūtas periodos ir maz vai nav 
nemaz fizisku aktivitāšu) un ar to saistītais zemais enerģijas patēriņš ir zināms kā 
ievērojamākais aptaukošanās riska faktors. Lai gan veselības veicināšanas stratēģijas ir 
vērstas uz esošo dabisko vai mākslīgi veidoto apkārtni, tomēr iedzīvotāju apkārtējā vide bieži 
neveicina aktīvu dzīvesveidu, tādējādi izraisot nopietnu aptaukošanās mazināšanas 
stratēģijas analīzes jautājumu. Nepieciešams turpmāks darbs gan stratēģiju ieviešanai, gan 
arī to novērtējumam uz indivīdu. Tāpat, esošās stratēģijas ne vienmēr ņem vērā 
nevienlīdzību un reti kad apsver aptaukošanos. Nepieciešamas darbības, kas veicinātu aktīvu 
pārvietošanos, t.i., pārvietošanos kājām vai ar velosipēdu, kā arī uzlabotu augstas kvalitātes 
sabiedrisku, atklātu vietu, t.i., parku, atpūtas un rotaļu laukumu, kā arī ciematu pieejamību 
aktīvai atpūtai. Veselību veicinošu sporta un atpūtas, kā arī sporta objektiem jābūt 
pieejamiem, reāliem, drošiem un nekaitīgām visiem cilvēkiem (īpaši sievietēm, bērniem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). 

Princips 3. Koncentrēšanās uz nevienlīdzību dod pamatu pasākumiem 
aptaukošanās mazināšanā  

Aptaukošanās Eiropā ir sociāla parādība, kas biežāk novērojama nabadzīgākajiem. Ziņojumu, 
tostarp jaunāko PVO un tās Veselību noteicošo sociālo faktoru komiteju3 ziņojumu sērijas 
uzsver zaudējumus, ko izraisa novēršamā letalitāte un invaliditāte, ko izraisa šāda situācija.  

Rekomendācija 3.1. Visām stratēģijām, saistītām ar aptaukošanās profilaksi, 
jārisina veselības un sociālās nevienlīdzības problēmas 

Tikai dažas aptaukošanās novēršanas stratēģijas ir īpaši attiecināmas uz nevienlīdzību 
veselības aizsardzības jomā. Turklāt, tikai dažas datu apkopošanas sistēmas dod iespēju 
novērtēt sociālo nevienlīdzību saistībā ar aptaukošanos un, daudzos stratēģiju apskatos ir 
maz informācijas par aptaukošanās saistību ar nevienlīdzību veselības aprūpes jomā. 
Piešķirot aptaukošanās problēmai galveno lomu kā sabiedrības veselību noteicošajam 
faktoram, ir būtiski svarīgi, lai veselības aprūpes nevienlīdzības mazināšana risinātu 
aptaukošanās problēmu. Tāpat, aptaukošanas mazināšanas stratēģijās jāņem vērā sociālās 
problēmas, apzinoties, ka lielākā riska grupas jau atrodas nelabvēlīgos apstākļos.   

Sadarbības un informācijas izplatīšanas aktivitātes 

EURO-PREVOB projekta galvenais mērķis bija veicināt kolektīvo darbu un sadarbību 
zinātniskajā darbā, kā arī stratēģijas izstrādāšanā uztura, fizisko aktivitāšu, aptaukošanās un 
aptaukošanās nevienlīdzības mazināšanā ES un plašajā Eiropā.  

3 Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social 

determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health 

Organization, 2008. Pieejams http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf, pēdējais apmeklējums 

2010. gada 12. martā. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
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Pirmais solis projekta agrīnajā stadijā šī mērķa sasniegšanai bija divu datu bāzu izstrāde 
EURO-PREVOB konsorcija iekšējai lietošanai. Pirmā datu bāze sastāvēja no Eiropas 
ekspertiem par aptaukošanos veicinošajiem faktoriem un stratēģijas ekspertiem, iesaistītiem 
veselīga uztura, fizisku aktivitāšu veicināšanā un aptaukošanās profilaksē. Šī datu bāze 
nodrošināja konsorcijam lielu skaitu ekspertu, kas piekrita konsultācijām projekta gaitā; 
nodrošinot informāciju, rediģējot EURO-PREVOB ziņojumus, piedaloties projekta apspriedēs, 
vai palīdzot izplatīt projekta izejošo dokumentāciju. Otrajā datu bāzē bija detalizēta 
informācija par dažādu kategoriju ieinteresētajām personām, kuras varētu skart, vai kuras 
varētu ietekmēt ar aptaukošanās problēmu Eiropā saistītās stratēģijas. Šī datu bāze tika 
izmantota, lai atzīmētu kartē aptaukošanās novēršanā ieinteresētās personas dažādajos 
Eiropas apakšreģionos un palīdzētu iesaistīt dažādas ieinteresētās personas daudzveidīgajās 
projekta stadijās un tādējādi palielinot projekta stratēģijas atbilstību projektam. Cits agrīnais 
kopīga darba rezultāts bija sadarbība ar citiem visas Eiropas mēroga projektiem, piemēram, 
HOPE projektu (Veselības veicināšana, novēršot aptaukošanos Eiropā).  

Projekta gaitā norisinājās daudzas informācijas izplatīšanas aktivitātes. To mērķis bija veidot 
efektīvu informācijas plūsmu un publicitāti par projekta mērķiem un rezultātiem, kā arī dot 
ieguldījumu, uzkrājot Eiropā zināšanas un zinātniskos sasniegumus, kā arī veidojot sadarbību 
Eiropas līmenī. Projekts uzsver aktīvu informācijas izplatīšanu, vai, atbilstošāk izsakoties, 
stratēģiskās saistības, tādējādi nodrošinot, ka projekta izejošie materiāli nonāk līdz valstu vai 
reģionu stratēģijas veidotājiem (valstu ierēdņiem un veselības aprūpes menedžeriem), valstu 
līmeņa politiķiem, starptautiskām aģentūrām un nevalstiskām organizācijām, zinātniskām 
biedrībām  (informācijas izplatīšanai) un citām ieinteresēto personu grupām, kas ietekmē 
lēmumu pieņemšanu sabiedrības veselības nozarē Eiropā, šo procesu veicināja projekta 
Konsultatīvā padome. Veicot informācijas izplatīšanu, projekta rezultāti nodrošināja aktīvu 
darbības diapazonu stratēģijas veidotājiem, nodrošinot jaunākos sasniegumus sabiedrības 
veselības uzturā, fiziskās aktivitātēs un aptaukošanās izpētes jomā, lai veicinātu uz 
pierādījumiem balstītas stratēģijas izstrādi Eiropā. Informācijas izplatīšana caur ES un PVO 
sistēmām tāpat veidoja būtisku saikni efektīvai informācijas un speciālo zināšanu apmaiņai. 

EURO-PREVOB projekta galvenais publiskais interfeiss un informācijas izplatīšanas 
instruments bija projekta interneta mājas lapa (www.europrevob.eu), kas sniedza  
informāciju par projektu un tā mērķiem, projekta partneriem, aktivitātēm, jaunākajām ziņām 
un pasākumiem, kontakta informāciju un izejošos materiālus. Saites ar projekta mājas lapu 
tika publicētas citās interneta mājas lapās, ieskaitot Eiropas Komisiju un dažādo organizāciju 
un projektu interneta mājas lapās daudzās pasaules daļās (piemēram, EuroHealthNet; 
Eiropas Aptaukošanās izpētes asociācijas; Eiropas Sirds veselības tīklā; Eiropas Zāļu 
aģentūras, Eiropas sabiedrības veselības alianses; Itālijas Veselības ministrijas; HEPA Europe 
– Eiropas Veselību veicinošo fizisko aktivitāšu tīkls; HOPE projektā; Starptautiskā 
Aptaukošanās pētījumu asociācijā; Starptautiskā Aptaukošanās mērķa darba grupā; 
Starptautiskais bērnu pārtikas tīklā (IBFAN); Jaunzēlandes valdības Veselības ministrijā; 
Velsas Veselības, fizisko aktivitāšu un uztura ministrijas tīklā; PVO Eiropas t.s. “Uztura” 
interneta mājaslapā, Karolinska institūtā Zviedrijā, u.c.). 

Citi informācijas izplatīšanas veidi bija projekta informācijas biļetenu un ceturkšņa 
informatīvo izdevumu izplatīšana mūsu ekspertu grupai, kā arī citām ieinteresētajām 
personām. Tika organizētas daudzas prezentācijas konferencēs un darba grupās (piemēram, 
Amerikas Veselības akadēmijas ikgadējā zinātniskā konferencē, Francijas Epidemiologu 
asociācijas (ADELF) kongresā, Eiropas aptaukošanās kongresā, Eiropas Veselības stratēģijas 
forumā, Eiropas Sabiedrības veselības asociācijā, Pārtikas un uztura starptautiskā kongresā, 
Starptautiskā uztura un diētas kongresā, Ziemeļvalstu uztura konferencē, Sabiedrības 
veselības konferencē Turcijā). Projekta partneri pašlaik gatavo stratēģiju apskatus, kā arī 
akadēmiskos dokumentus, paredzētus iesniegšanai sabiedrības veselībai, uzturam un 
fiziskām aktivitātēm, kā arī citām saistītām aktivitātēm veltītos žurnālos.  

 

http://www.europrevob.eu/
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EURO-PREVOB ieguldījums 

EURO-PREVOB ir izstrādājis unikālu inovatīvu instrumentu komplektu, lai palīdzētu 
zinātniekiem un vadošiem darbiniekiem izstrādāt aptaukošanās profilakses plānus. EURO-
PREVOB stratēģiskās analīzes instruments var palīdzēt izpētīt stratēģisko situāciju savā valstī 
vai reģionā, izmantojot sistēmisko pieeju. Pēc tam viņi var izstrādāt piemērotākās 
aptaukošanās novēršanas rekomendācijas attiecīgā valstī, gan izmantojot esošās situācijas 
analīzes rezultātus, gan arī ņemot vērā esošās stratēģiskās saistības un galvenos EURO-
PREVOB darbu izejošos principus un ieteikumus. 

EURO-PREVOB projekts tāpat dod nozīmīgu ieguldījumu informāciju bāzēs, stratēģiju 
izstrādē un starpnozaru sadarbībā saistībā ar uzturu un fiziskām aktivitātēm aptaukošanās 
kontekstā un aptaukošanās nevienlīdzībā Eiropā. Apvienotā koordinācija un sadarbība starp 
dažādajiem projekta partneriem palīdzēja izveidot vienotu skatījumu un pieeju tam, kā 
pretoties aptaukošanās pieaugumam. EURO-PREVOB meklēja aptaukošanās problēmu 
inovatīvu risinājumu iespējas reģionā un veicināja to pastāvīgu ieviešanu, izmantojot savu 
izstrādāto Stratēģiskās analīzes instrumentu, kas ikvienam būs pieejams projekta interneta 
mājaslapā. Instruments palīdzēs politikas izstrādātājiem, sabiedrības veselības nozares 
pētniekiem un ieinteresētajām personām izpētīt situāciju savā valstī vai reģionā, izmantojot 
sistemātisku, loģisku shēmu, lai būtu iespējams sniegt vispiemērotākās aptaukošanās 
novēršanas rekomendācijas. 
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Tehniskā informācija 
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