OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 3

SALUT Y BENESTAR
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les
edats

2030

2015
ANIMACIÓ:
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Des de la redacció dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni s'han aconseguit
en
NMelhistòrics
O
=
matèria deS
reducció de la mortalitat infantil, de millora de la salut materna i de lluita contra
VIH/SIDA, la
Ni altres malalties. Des de l'any 1990, les morts infantils factibles de previndre disminuïren més del 50%
M
malària
O
=nivell mundial. La mortalitat materna va caure un 45% en tot el món, mentres que les noves infeccions a causa
Tadel
N
M VIH/SIDA disminuïren un 30 % entre els anys 2000 i 2013. A més, més de 6,2 milions de persones es van
lliurar de la malària

Tot i estos avanços tan notables, cada any moren més de 6 milions de xiquets i xiquetes abans de complir els
cinc anys i 16.000 menors falten a diari a causa de malalties prevenibles, com ara el xarampió i la tuberculosi.
Cada dia, centenars de dones moren durant l'embaràs o el part i, en les regions en desenvolupament, només el
56 % dels naixements en zones rurals són assistides per professionals capacitats. El VIH/SIDA és ara per ara la
principal causa de mort entre els i les adolescents de l'Àfrica Subsahariana, una regió que continua patint els
estralls d'esta malaltia.
Estes morts es podrien evitar amb prevenció i tractament, amb educació, amb campanyes de vacunació i salut
reproductiva i sexual. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible representen un audaç compromís per a
posar fi a les epidèmies de SIDA, tuberculosi, malària i altres malalties contagioses fins a l'any 2030.
L'objectiu és aconseguir una cobertura universal de salut i facilitar medicaments i vacunes segures i eficaces
per a totes les persones. Una part fonamental d'este procés és recolzar la investigació i el desenvolupament de
vacunes, a més de proporcionar accés a medicaments assequibles.
Promoure la salut i el benestar és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
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