HEAOlUOH!SKONDADEinimesed kannatavad Olekaalulisuse,depressiooni ja s51tuvushaireteall

Majandus soltub ka tervisest

meerikat ja Euroopat
vaevab
uks palnav kusimus. Kalk tabavad teada, mls on see, mis vahendab paljude maailma kalge
rikkamate riikide tootllkkust ja
konkurentslvaimet. Sellal kui
maned analuutlkud suudistavad selles jatkuvalt jaika taaturupoliitikat, liialt kaitstud toojaudu, puudujaake hariduses
ning isekat ettevattejuhtlmlst,
on esilekerkimas veel Ukshiliriv
tasiasi. Paljud taotajad - eriti
Ohendriikides ja Euroopas kannatavad terve hulga haiguste
all. Nlng nende nigel tervis
tastab maksumaksjate - tootajate ja tOoandjate - kulutusi tervisholule ja majutab ka tOoviljakust. Selle tulemusel el ole ettevatted nil konkurentsivaimelised kui nad valksid olla, mis
omakorda ohustab majanduskasvu valjavaateid.
On t6sl, et paljude maailma
kOigerikkamate riildde tOolised
muutuvad iilia illekaalulisemaks,
nad tegelevad vabem spordiga,
suitsetavadja tarvitavadliigapalju alkoholi. Nad kannatavad ka
iilia enam stressl all - ning see
kaik kokku teeb nad vastuvatlikumaks nn heaoluhaigustele,
millesekkakuuluvad ITtiiubi diabeet, siidame- ja veresoonkonna
haigused, kopsuhaigused nagu
astrna, vabk, rabandused, depressioon ning aktiivsus- ja tabelepanuhiiire (ADHD).
Killhaiged on kiilluseselavad
tootajad? Kaigepealt onAmeerikas ja Euroopas turmtuiena levimas iilekaalulisus. Ohendrlilddes on igast kolmest tOotajast
Uksiilekaaluline ning Euroopas
on illekaaluline iga neljas laps.
Vastupidiselt sellele onJaapanis
ja Koreasiilekaalulisi vaid 3,2%.
Paljudes teisteski Aasia riilddes
on iilekaaluliste osakaal vaike.
Olekaalullsusest on saanud iiks
peamisl II tuubi dlabeedi
pohjustajald ning see on uks
olulisemaid infarkti, vabi ja rabanduste riskifaktoreld. Ning
hiimmastaval kombel kulub ligi
kolmandikkaigist Saksamaa tervishoiukulutustest haigustele,
mis on seotud ebatervisliku toiturnisega,
Uiqa paksud eurooplased
Tootajate kehva tervise iilieks
pahjuseks on ka suitsetamine,
mille arvele valb panna Euroopas Igal aastal miljon sun;naga
lappevat vabi- ja sudamehalgusjuhturnit.

Heaoluiiliiskondade tOOtajadtegelevad liiga vahe ka spordlga.
Arenenud tehnika, vabene liikumine ning passilvne meelelabutus muudavad tOOtajadkrooniliste ja eluohtlike haiguste poolt
haavatavamaks. Vaib tunduda
uskumatu, kuld tervelt 60 protsenti eurooplastest ja ameeriklastest ei tee tavaliselt nadalas
mingeid tasiseld ruusillsl pingutusi. "Nanosekundite kultuuris"
kasvab ka stress, sest elektroonika muudab tOotajadtOoandjateIe kattesaadavaks 24 tundl paevas ja seitse paeva nadalas, kasvab ajasurve ning koos sellegaka
aktilvsus- ja tabelepanuhilirete
esinemlssagedus. Euroopa Liidu
hlnnangul kulub stressiga seotud haigustele 20 miljardlt eurot
aastas. Pole iillatav,et aktiivsusja tabelepanuhilirest on saanud
pandeemia. Ohendriikides on
see haire 7,8 protsendil 4-17aastastest lastest. Ning hilire all
kannatab iga kabekumnes Saksa laps. Pole ime, et Euroopa Uidus moodustasid tervisholukulutused 2003.aastalilgi kabeksa
protsenti slsemajanduse kogutoodangust.
TOOtajatekehv tervis tabendab ka madalamat tooviljakust
kasvavatOOltpuudurnise tattu ja
selgipahjusei. et langeb tookvaliteet - ja seda nii viletsema vastupanuvaime, kehva keskendurnisvaime kul ka vigadeja annetusjuhturnite kasvutottu.Vatkem
naiteks depressiooni esinemissageduse kasv Euroopa Uidus.
Prognoositakse, et aastal 2020
moodustavad vaimse tervisehairete esinemlssageduse kasvust
tuienevad tOoviljakuse languse
majanduslikud kulud tervelt neli
protsenti Euroopa SKT-st
Kas on olemas labendus
probleemile, et heaoluiihiskondade tootajate tervis halveneb
ning sellest tuienevalt tausevad
tOOjaukulud ja alaneb toaviljakus, mis omakorda langetab arenenud majanduste konkurentsivaimet? Jab!Ning labendus On
pahimatteliselt vaga libtne, ent
see vajab paradigmaatilist muutust iiliiskonna suhtumlses kodanike tervisesse ja heaolusse.

Iga dollar, mille tooandjadkulutavad
tOOtajate tervisele, aitah
saasta 3-8 dollarit.
60 protsenti eurooplastestja
ameeriklastest ei tee nadalas
fUiisilisi pingutusi.

Pakkuda maksusoodustusi

osalemisvalmalust ka tOotajate
pereliikmeteie,kutsudes neidkj
illes heaolu parandama. Elustii- .
Iimuutus ei lape seal, kus sulgub
tehaseuks. Tervislikum toitumine, stressivabendamine ning regulaarsem liikumine saavad terve perekonna asjaks.,Kui protsessl kaasatakse ka perellikmed,
muutub terviseparadigma fundamentaalselt, ulatudes ka tuievase palvkonnani.
Iuleb silski rahutada, et ennetustood ja terviseedendust el
saa vaadata kui asendust avaIikele tervisholuteenustele. Tegu
on pigem selle talendamisega,
mis aitab muuta tOotajateeluviise tervisIikumaks ning elada viljakamat ja anneIikumat elu.
Millegapeaks alustama? EsI,eks peaksld valltsus ja ettevatted iiliiselt Identifitseerima,
miliised meetmed on ennetustOoks ja terviseedenduseks
kaige t6husamad. Telseks tuieb
pakkuda "heaolutoastuse" arenguks toetust ja maksusoodustusl. Vaja Onerivaljaappega kvaiifitseeritud firmasid, kellel oleks
aigus pakkuda kompaniidele
kindlald ennetus- ja terviseedendusprogramme. Toojaumabuka "heaoIutOostuse" 100mine altaks luua ka palju uusl
tookohtl ja ameteid. Kolmandaks, valltsus peaks iga dollari,
mille firmad kulutavad terviseedendusele - palgates selleks
etaldi tOOtajaidvai ostes teenUst
valjast

iks peaksid firmad kulutama
taiendavat
raha
heaolu
edendarniseks? Sest investeeringust tausev
tulu on markimisvaarne. Iga ennetus- ja edendusprogrammidele
kulutatav
dollar altab hoida kokku kolm
kmti kabeksa dollarit, sest langevad tervisekulud
ningvabenev
tOolt puudumine ja tookvaiiteedi taus aitavad tasta tooviljakust.
Nende programmide
vatrnetegurid on vabatabtlikkus
ja ergutusmeetrned,
mls motiveerivad
toatajaid oma elustiili muutma
ja tervisiikumalt elama.
Terviseedendusprogrammidel On ka multiplikatslooniefekt.
Oba enam pakuvad kompaniide
terviseedendusprogrammid

Firmadesse spordisaalid!

aga paljud viimase 30 aasta jooksul
labi viidud uuringud on kindlalt
taestanud, et 60-70 protsenti
olulisematest halgustest Onseotud keskkonnariskidega, mida
saab muuta. Ebatervislik toitumine, iilekaalulisus, vabene Iiikumlne, stress, suitsetamine ja
alkoholi illetarbimine kujutavad
endast tasist terviseriski. Kuid
ometi kulutavad Ameerika
Obendrilgidja teised OECDriigid vaid iilivaikese osa oma eelarvest halguste ennetarnisele, sh
kaitsesiistidele, iga-aastastele
tervisekontrollideleja vastavateIe ravimitele. Veelgivabem saadetakse terviseedendusele, mis
altaks muuta elustiili, julgustades inimesi rohkem liikuma, toidusedelit muutma, stressl vahendama ja suitsetamist maba
jatrna. USA1cu!utabennetustOo-

Ie vabem kul viis protsenti oma
tervisholueelarvest ning tervis- .
liku kilitumise propageerimiseIe kulub vabem kul Uksprotsent
uurlmistoOle minevast rabast.
Euroopa rilgid on veelpasslivsemad.
Paljud multinatslonaalsed
firmad, kes turulevad muret kasvavate tervisekulude ja tOOviljakuse languse parast, Onalustanud koostoad tervisespetslallstidega, piiiides muuta terviseparadlgmat haiguste ennetamise
teel. Nende tulemused on suureparased. Suurkompaniid nagu
DowChemical, Kimberly-Clark,
Johnson &Johnson, Pitney-Bowes, Prudential Financial, Procter & Gamble ningVolvo/Mack
Truckkatsetavad ennetus- ja terviseedendusprogrammening
nende kogemus Onteed'rajav.
Et parandada oma tOotajate
tervist ja elukvaliteeti, rajavad
kompanlid firmaslseseld spordisaale vai maksavad spordildubide kiilastuste ja professlonaalse. te treenerite eest, nad pakuvad
firmakohvikutes vaid tervisllkku
toltu ja tasuta toitumisalast
naustarnist nii tOotajatelekul ka
nende pereliikrnetele. Samuti
pakuvad need firmad naustamist, kuidas vabendada stresslnii nagu telsigi terviseedenduse
meetrneid.

Sport pole heaoluuhiskonna

liikmetele mitte iqapaevane liikumisharjumus.

- kuulutama

maksuva-

baks. Neljandaks peaksid valitsus, ettevatted ja ametllihingud
saimima plkaajalise kokkuleppe, mls pakuks maksusoodustusi tOotajateleja tooandjatele. See
aitaks tasta heaolu ning hoida
kokku rligikulutusi tervishoiule.
Suureneva glopaalse konkurentsi tingimustes vajavad arenenumad majandused uusi strateeglaid tootlikkuse ja majanduskasvu parandamiseks. Hea
ruusilise ja vaimse tervisega
tOajaud on jatkusuutliku majanduse uks olulisemaid eeltlngimusi.O
Jeremy Rifkin on raamaru "Eu;oopa unelm" (The European
Dream: How Europe's VISion of
the Future is Quietly Eclipsing
the American Dream? autor.
TalkinudKiilli-Riin Tigasson

vaid passiivne meelelahutus.

