KEBIJAKAN KESEHATAN
PEMBUKAAN
Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan
“bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan”, tetapi “keadaan yang lengkap dari fisik,
mental dan kesejahteraan sosial”. Lebih lanjut, “kenikmatan dari standar kesehatan tertinggi yang
dapat dicapai dari setiap manusia tanpa perbedaan ras, agama, kepercayaan politik, keadaan ekonomi
atau sosial.”
Kesehatan untuk individu hanya dimungkinkan dalam hubungannya dengan lingkungan dan
masyarakat yang sehat. Mengakui bahwa kesehatan adalah baik bagi individu dan umum, Greens
akan merancang kebijakan untuk mempromosikan kesehatan baik bagi individu dan masyarakat dan
komunitas lebih luas.
VISI
Greens akan berjuang untuk sistem dan kebijakan yang memungkinkan individu dan komunitas
untuk mencapai potensi individu dan fisik kolektif, mental, dan psikososial. Seperti semua pelayanan
publik, hak atas kesehatan harus dilindungi dan dipromosikan tanpa diskriminasi negatif berdasarkan
ras, agama, kepercayaan politik, ekonomi, kondisi sosial, atau perbedaan sewenang-wenang lainnya.
Lebih lanjut, indikator kemajuan nasional dan internasional harus mengintegrasikan kualitas
kehidupan dan ukuran kesehatan untuk memandu kebijakan, program, dan strategi pada semua
tingkat pemerintahan.
TUJUAN
Tujuan dari Greens adalah untuk mempromosikan kesehatan publik dan pelayanan kesehatan yang
bebas dari diskriminasi negatif dan mewujudkan hak individu dan komunitas terhadap kesehatan
dalam semua bidang kehidupan. Tujuannya juga untuk mengembangkan kesadaran kesehatan publik
yang baru, yang melalui tindakan individu dan kolektif, yang akan menantang kepentingan pribadi
dan mendorong perubahan pribadi, sosial dan politik yang diperlukan untuk mencapai keadaan
kesehatan yang lebih baik.
RENCANA TINDAKAN
Rencana tindakan Greens mengembangkan pelayanan kesehatan yang menekankan pencegahan,
promosi dan pengembangan kemandirian individu dan komunitas, selain pengobatan dan
penyembuhan penyakit. Layanan seperti itu akan memberdayakan, partisipatif dan demokratis dan
pengembangan mereka akan dipandu oleh persepsi pengguna mengenai kebutuhan kesehatan
mereka. Oleh karena itu, Greens akan –
Perawatan Kesehatan Publik
● Memastikan akses universal ke perawatan kesehatan berkualitas yang didanai publik sebagai
hak dasar
● Bekerja menuju ke akses universal ke perawatan gigi primer yang didanai publik
● Memastikan akses universal ke layanan kesehatan mental yang didanai publik
● Memastikan keputusan mengenai layanan kesehatan didasarkan pada bukti yang paling kuat
● Mendukung model perawatan yang integratif yang mencakup pendekatan perawatan
kesehatan pelengkap dan alternatif yang telah terbukti aman dan efektif
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● Memastikan bahwa semua orang dari semua latar belakang ekonomi memiliki akses ke
sumberdaya dan peluang yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan yang baik
● Mendorong pendekatan dan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian sosial
● Perawatan kesehatan primer dasar pada tindakan pencegahan, intervensi awal, dan perawatan
rutin
● Memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan menegaskan hak atas martabat manusia,
pilihan pribadi, dan privasi
● Memastikan sistem pelabelan makanan komprehensif yang ditegakkan dengan kuat,
mengamanatkan konten lengkap dan pengungkapan nutrisi, dan mengijinkan hanya klaim
kesehatan dan nutrisi yang diverifikasi secara ilmiah
● Memastikan layanan kesehatan yang sesuai dengan budaya dan komunitas yang dikendalikan
untuk masyarakat adat dan minoritas
● Mendukung vaksinasi sukarela sebagai metode pencegahan penyakit
Rumah Sakit dan Profesional Perawatan Kesehatan
● Mendukung tindakan, program, dan tindakan legislatif, yang meningkatkan akses ke layanan
medis berkualitas tinggi, dan hemat biaya untuk semua
● Memastikan standar harga yang wajar untuk barang dan layanan medis
● Memastikan bahwa rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan lain diatur secara demokratis,
termasuk perwakilan petugas layanan kesehatan, konsumen, dan kepentingan publik lainnya
● Memastikan pengungkapan yang jelas dan transparan mengenai semua biaya, beban, dan
biaya sendiri, termasuk kesenjangan antara biaya kesehatan dan potongan asuransi kesehatan
● Mengintegrasikan dengan teliti perawatan primer, sekunder, dan rumah sakit
● Memastikan bahwa perawatan untuk penyakit ringan dan cedera disediakan oleh pusat
kesehatan masyarakat
● Kurangi tingkat resep berlebih
● Memastikan pendekatan yang efektif untuk pencegahan kecelakaan kerja dan di jalan raya
dan penyediaan layanan rehabilitasi cedera
● Meningkatkan akses ke profesional kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil
● Memastikan upah remunerative bagi semua pekerja kesehatan
● Memprioritaskan keselamatan pasien, termasuk penegakan hukum yang kuat terhadap
malpraktek, kelalaian, dan penipuan
● Mendirikan pusat kesehatan masyarakat sebagai titik fokus untuk swadaya, inisiatif berbasis
komunitas, perawatan kesehatan dasar, dan pendidikan kesehatan dan program promosi
● Memastikan bahwa pusat kesehatan masyarakat menyediakan fasilitas datang langsung untuk
pasien dengan cedera dan penyakit ringan
HIV/AIDS
● Melindungi kesehatan dari mereka yang didiagnosa terkena HIV/AIDS
● Melawan stigma HIV/AIDS dengan bantuan dari film pendek, media massa, media sosial dan
alat komunikasi lainnya
● Membatasi kasus baru HIV/AIDS dengan bantuan pendidikan seks
● Khususnya mendidik orang muda mengenai HIV/AIDS
● Memprioritaskan kembali perang melawan HIV/AIDS dan memastikan partisipasi
masyarakat
● Meningkatkan kesejahteraan mereka yang hidup dengan HIV
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Kesehatan Seksual dan Reproduksi
● Memastikan kebebasan individu dan otonomi moral dalam pilihan reproduksi
● Menyediakan akses ke layanan keluarga berencana dan pendanaan yang memadai untuk
kampanye kesadaran kesehatan seksual, termasuk akses yang lebih besar ke kondom gratis
dan klinik kesehatan seksual
● Mengakui bahwa kehamilan yang tidak diinginkan dapat diminimalkan melalui pendidikan
seks, layanan kontrasepsi yang dapat diakses dan kesetaraan gender yang lebih besar
● Memastikan perawatan maternitas yang berkualitas tinggi dan sesuai budaya selama
kehamilan, kelahiran, dan perawatan pasca melahirkan, sesuai dengan rekomendasi WHO.
● Mendukung akses kepada pilihan persalinan alami untuk kehamilan risiko rendah
● Memastikan bahwa semua wanita dan pasangan mereka ditawarkan dukungan setelah
melahirkan untuk membantu menangani trauma dan depresi pasca melahirkan
● Mendorong bangunan publik, tempat kerja dan toko untuk menyediakan fasilitas menyusui
bagi wanita
● Memastikan bahwa semua pengaturan perawatan kesehatan mencapai status ramah terhadap
bayi, sebagaimana ditetapkan oleh UNICEF
● Memastikan akses bagi semua wanita ke layanan penghentian kehamilan yang legal, gratis
dan aman
Kesehatan Mental
● Mengimplementasikan program, pendidikan, dan kampanye kesadaran untuk mengurangi
stigma kesehatan mental
● Menyediakan layanan dukungan berbasis komunitas untuk memungkinkan orang dengan
penyakit mental kronis dan/atau penyakit fisik untuk tinggal dan berpartisipasi dalam
komunitas mereka
● Mendorong semua otoritas lokal untuk mendirikan pusat kesehatan mental
● Menyediakan pendanaan yang memadai untuk penelitian praktik terbaik layanan kesehatan
mental
● Memastikan bahwa layanan kesehatan mental peka terhadap kebutuhan individu berdasarkan
usia, etnis, gender, seksualitas dan latar belakang budaya dan sosioekonomi
● Mendorong sekolah untuk mempekerjakan penasehat terlatih yang sesuai, yang mana anakanak dapat berbicara dengan percaya
● Memastikan bahwa layanan untuk mendukung kesehatan mental anak dan orang dewasa
didanai dengan benar dan dapat diakses
● Memastikan bahwa otoritas lokal mengambil tindakan pencegahan terkait dengan tempat
bunuh diri yang terkenal
Persetujuan yang diinformasikan
● Memastikan hak atas persetujuan yang diinformasikan untuk setiap individu, tanpa kekerasan
atau paksaan, relatif terhadap tubuh mereka sendiri untuk prosedur medis, gigi, farmasi, atau
prosedur lainnya. Persetujuan yang diinformasikan harus dapat diverifikasi
● Mengesahkan bahwa produk yang berasal dari jaringan tubuh atau ekstraksi organ, dan dari
penyisipan, injeksi, pengambilan sampel, dan pencitraan, tidak dapat digunakan tanpa
persetujuan yang diinformasikan dari pasien
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● Memastikan hak atas kerahasiaan semua data catatan medis, gigi, dan farmasi untuk individu
kecuali ditentukan lain oleh individu tanpa kekerasan atau paksaan
● Memastikan bahwa pasien memiliki kebebasan penuh untuk memilih menerima atau menolak
pengobatan
● Memastikan bahwa keputusan medis yang diambil ke arah akhir dari hidup pasien (jika
diperbolehkan oleh hukum) ditangani secara serius dan bahwa pasien memiliki hak untuk
menunjuk individu yang akan memiliki akses ke catatan medis mereka dan catatan lainnya
● Memastikan bahwa persetujuan yang diinformasikan milik pasien secara jelas
didokumentasikan dan diberitahukan

Peraturan Obat dan Biaya Resep
● Memastikan bahwa keamanan dan peraturan obat diawasi oleh badan pemerintah tunggal
● Mengembangkan metoda penilaian berdasarkan bukti baik untuk farmasi sintetik dan obat
alami, melibatkan ahli praktisi dalam masing-masing penggunaannya
● Memastikan bahwa badan perawatan kesehatan independen menyediakan jaminan tentang
efektivitas perawatan dan rekomendasi untuk perawatan baru kepada otoritas yang sesuai
● Mengimplementasikan mekanisme pengawasan harga obat dan resep yang menghilangkan
biaya sebagai hambatan untuk mengakses perawatan yang diperlukan
● Membebaskan produk sanitasi dari semua pajak penjualan dan/atau pajak pertambahan nilai,
secara konsisten dengan kebutuhan dasar lainnya.
● Mempromosikan penggunaan obat generik di mana dimungkinkan
Layanan Kesehatan di Komunitas dan Sekolah
● Meningkatkan pendanaan layanan masyarakat, memungkinkan perawatan kesehatan
disediakan di rumah atau di fasilitas berbasis masyarakat sejauh mungkin
● Meningkatkan layanan masyarakat untuk orang-orang penyandang disabilitas, lanjut usia,
mereka yang memiliki masalah kesehatan mental dan fisik, dan mereka yang memiliki
kesulitan belajar
● Memastikan bahwa setiap sekolah memiliki pendanaan dan kapasitas untuk menyediakan
makan siang yang segar, sehat, dan lebih disukai berasal dari lokal untuk murid mereka
● Mempromosikan latihan fisik dan pendidikan dalam kurikulum sekolah, dan pilihan
ekstrakurikuler aktif untuk murid-murid di luar jam sekolah
● Menciptakan strategi pengurangan obat nasional dan mengembangkan lebih banyak situs
injeksi yang aman
● Mengembangkan program pendidikan tentang kesehatan dan masalah kesehatan di sekolah
atau di tempat kerja
Penelitian dan Pengembangan
● Mengimplementasikan program penelitian yang komprehensif mengenai perawatan dan
pencegahan yang hemat biaya, dan sistem yang ketat untuk penilaian, persetujuan, regulasi
dan pemasaran obat-obatan, barang terapi, peralatan medis dan terapi dan teknologi
kesehatan lainnya
● Mendukung penelitian mengenai perawatan kesehatan di semua tingkat, terutama kesehatan
publik, epidemiologi, keperawatan dan perawatan masyarakat, dan khususnya dalam
masyarakat dan pengaturan perawatan primer
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● Mendukung pendanaan baik untuk perawatan konvensional dan alternatif/komplementer

Lain-lain
● Mempromosikan sektor industri dan pertanian yang menghormati lingkungan dan kesehatan
● Melarang atau mengatur produk dalam pertanian, manufaktur dan industri yang berbahaya
bagi kesehatan, seperti pestisida, glikol, merkuri, dan bahan kimia industri
● Mengatur distribusi obat yang diresepkan oleh dokter untuk melacak dan mencegah tingkat
berbahaya dari pengobatan berlebih dan mencegah kecanduan
● Memastikan bahwa tempat kerja menyediakan layanan kesehatan kerja yang sesuai
● Memastikan bahwa program kesehatan komunitas LGBTIQA+ didanai dan mampu
mengidentifikasi dan mendukung individu yang berisiko
● Melarang iklan, pendanaan dan praktik dari setiap bentuk terapi koersif yang bertujuan untuk
mengubah identitas seksualitas atau jenis kelamin individu
● Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi
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