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IINNEEQQUUAALLIITTIIEESS  IINN  HHEEAALLTTHH  
––  AANN  EEMMEERRGGIINNGG  CCHHAALLLLEENNGGEE  FFOORR  MMEEDDIICCAALL  MMIISSSSIIOONNSS  

 
DDrr  VVaarrgghheessee  PPhhiilliipp,,  EEmmmmaannuueell  HHoossppiittaall  AAssssoocciiaattiioonn,,  IInnddiiaa  

1111thth  MMaayy  22000066  
  

 
The following text is an extract from Dr Philip’s talk and PowerPoint presentation to the 
Global Connections Healthcare Forum o 11th May 2006. The full PowerPoint, with graphs, 
is available to members of the healthcare forum on request. 
 
11..  IINNEEQQUUAALLIITTYY  AANNDD  IITTSS  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS..    
The map below shows the number of billionaires in the world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The following factors should be noted: 
  TThhee  pprroocceessss  ooff  gglloobbaalliizzaattiioonn  iiss  uunnpprreecceeddeenntteedd  iinn  nneewwllyy  ooppeenneedd  eeccoonnoommiieess  ssuucchh  aass  

IInnddiiaa  aanndd  CChhiinnaa  ==  nnoottee  wwhheerree  IInnddiiaa  iiss  oonn  tthhee  lliisstt  ooff  bbiilllliioonnaaiirreess  
  TThheerree  iiss  aa  rraappiidd  pprroodduuccttiioonn  ooff  nneeoo--mmiilllliioonnaaiirreess  aanndd  nneeoo--bbiilllliioonnaaiirreess  
  TThhee  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  rriicchheesstt  aanndd  tthhee  ppoooorreesstt  iiss  iinnccrreeaassiinngg  eexxppoonneennttiiaallllyy  
  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  bbeeccoommiinngg  mmaarrggiinnaalliizzeedd  iiss  ggrroowwiinngg  
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aa))  WWhhyy  iinneeqquuaalliittyy  iiss  nnoott  ggoooodd  ffoorr  ssoocciieettiieess??  
RRwwaannddaa  iiss  aa  cchhrroonniiccllee  ooff  iinneeqquuaalliittyy..  SSoommee  bbaacckkggrroouunndd::  
  11995500ss::  TTuuttssiiss  ((1100  ––  1155%%  ooff  ppooppuullaattiioonn))  oowwnn  mmoosstt  ooff  llaanndd  aanndd  9955%%  ooff  cchhiieeffss  aanndd  8888%%  

ooff  bbuurreeaauuccrraattss  aarree  TTuuttssiiss  
  11995599::  HHuuttuu  rreevvoolluuttiioonn..  LLaanndd  rreeddiissttrriibbuuttiioonn..    SSuubbsseeqquueennttllyy  aaggrriiccuullttuurree  bbeeccoommeess  

uunnssuussttaaiinnaabbllee  
  11998899::  22//33rrdd  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  nnoott  aabbllee  ttoo  mmeeeett  mmiinniimmuumm  ffoooodd  eenneerrggyy  rreeqquuiirreemmeenntt  
  11999900::  RReepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  ppeeaassaanntt  aassssoocciiaattiioonn  ddeeccllaarree::  ““IItt  iiss  oonnllyy  tthhee  ppeeaassaannttss  

wwhhoo  aarree  bbeeaarriinngg  iittss  iimmppaaccttss  wwhhiillee  tthhee  ‘‘eedduuccaatteedd’’  [[tthhee  eelliittee]]  aarree  eennjjooyyiinngg  iittss  ssiiddee  
eeffffeeccttss..  TThhoossee  wwhhoo  sshhoouulldd  aassssiisstt  uuss  iinn  ccoommbbaattiinngg  ffaammiinneess  aarree  ooff  nnoo  uussee  ttoo  uuss,,  IItt  wwiillll  
rreeqquuiirree  nnoo  lleessss  tthhaatt  aa  rreevvoolluuttiioonn  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  ooff  11995599””..    
 1991: “….it is time to fear the Malthusian effects that could derive from the gap 

between food supply and the demand of the population, and social disorders which 
could result from there.” –Report of the National Agriculture Commission (1990-
1991), chaired by James Gasana 
 1991-92: World Coffee market collapses from $ 60 to $ 13 per capita income 

 
AAfftteerr  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  ccooffffeeee  pprriiccee,,  vviioolleennccee  bbrrookkee  oouutt  iinn  mmaannyy  ccoommmmuunneess..  HHoowweevveerr  
wwhheerree  tthhee  ccaalloorriiee  iinnttaacctt  eeaacchh  ddaayy  wwaass  mmoorree  tthhaann  oovveerr  11,,550000,,  nnoo  vviioolleennccee  ooccccuurrrreedd..  
((CChhaarrtt  aavvaaiillaabbllee  ddeettaaiilliinngg  tthhiiss))..  NNoott  ssoooonn  aafftteerr  iinn  11999944,,  tthhee  HHuuttuu  PPrreessiiddeennttss  ooff  RRwwaannddaa  
aanndd  BBuurruunnddii  wweerree  kkiilllleedd  iinn  aa  ppllaannee  ccrraasshh..  WWee  aallll  nnooww  tthhee  rreessuulltt  wwiitthh  880000,,000000  TTuuttssiiss  aanndd  
mmooddeerraattee  HHuuttuuss  ssllaauugghhtteerreedd  iinn  110000  ddaayyss  
  
bb))  CCoonnsseeqquueenncceess  ooff  IInneeqquuaalliittyy  GGrreeaatteerr  IInnccoommee  IInneeqquuaalliittyy    
  IInnccrreeaasseedd  ssoocciiaall  ddiissttaanncceess  bbeettwweeeenn  iinnccoommee  ggrroouuppss  
  LLeessss  sseennssee  ooff  ccoommmmoonn  iiddeennttiittyy    
  AAppppeeaarraannccee  aauutthhoorriittaarriiaann  vvaalluueess    
  DDiissccrriimmiinnaattiioonn    
  CCaarreelleessssnneessss  ooff  ootthheerr’’ss  wweellffaarree    
  AAggggrreessssiivvee  eexxppllooiittaattiioonn  
  PPoooorreerr  qquuaalliittyy  ooff  ssoocciiaall  rreellaattiioonnss    
  AAccttss  ooff  ssppoorraaddiicc  vviioolleennccee,,  tthheefftt,,  rraappee  eettcc  
  MMaassss  vviioolleennccee  aanndd  uupprriissiinngg  

  
cc))  WWhhaatt  iiss  tthhee  lliinnkk  bbeettwweeeenn  SSoocciiaall  IInneeqquuaalliittyy  &&  HHeeaalltthh  iinneeqquuaalliittyy??  
 
 Bangladesh India 

 1970 2003 1970 2003 
GDP/capita n/a 376 n/a 564 
Annual Growth rate 1.9 3.1 3.1 4 
Infant Mortality Rate 145 46 127 63 
Under 5 Mortality Rate 239 69 202 87 
Life expectancy 45.2 62.6 50.3 60.1 
Maternal Mortality Rate n/a 380 n/a 540 
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As can be seen, the health indicators in Bangladesh are better than India, despite the 
better overall ecomonic situation if one looks at GDP/capita and growth rate. Some 
suggested reasons are:- 
 Society in Bangladesh in the 1980s, was not rigidly stratified… Social class 

distinctions were mostly functional, and there was considerable mobility among 
classes” - US library of congress 
 Egalitarian principles of Islam in Bangladesh – strong sense of ‘brotherhood’ 
 Socialist ideology in Bengal 
 Less economic differential between the rich and poor in Bangladesh 
 Empowerment of Women - years ago more women were dependent on their husbands. 

If their husbands fed them, they ate." Asmat, Grameen Bank member for ten years, 
owner of milk-giving cows, currently building grocery store in Savar, mother of two. 
 Emphasis on Primary Health care in BangladeshIInnvveessttmmeenntt  iinn  pprreevveennttaattiivvee  aanndd  

pprroommoottiioonn  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  
••  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEsssseennttiiaall  SSeerrvviiccee  PPaacckkaaggee  
••  MMaajjoorr  cchhaannggee  iinn  hheeaalltthh  sseeeekkiinngg  bbeehhaavviioouurrss  ooff  wwoommeenn  
• FFiirrsstt  ccoouunnttrryy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  eesssseennttiiaall  ddrruugg  lliisstt  ssoo  tthhaatt  pprriicceess  wweerree  ccoonnttrroolllleedd  

aanndd  tthheerree  wwaass  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ddrruuggss..  HHoowweevveerr  nnooww  mmooddiiffiieedd  ttoo  ssoommee  
eexxtteenntt  uunnddeerr  pprreessssuurree  ffrroomm  MMNNCCss 

  
SSoo  wwhhaatt  lleessssoonnss  ccaann  bbee  lleeaarrnntt  ffrroomm  BBaannggllaaddeesshh  
  EExxtteenntt  ooff  iinneeqquuaalliittyy  iinn  hheeaalltthh  iiss  aa  ggoooodd  iinnddiiccaattoorr  ooff  ssoocciiaall  iinneeqquuaalliittiieess  
  PPeerrssiisstteenntt,,  ssttrruuccttuurreedd  ssoocciiaall  iinneeqquuaalliittiieess  ffaaiill  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  hheeaalltthh  ooff  ccoommmmuunniittiieess  

aanndd  mmaayy  bbee  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreeaassoonn  ffoorr  ccoouunnttrriieess  lliikkee  IInnddiiaa  ffaalllliinngg  bbeehhiinndd  iinn  
mmaakkiinngg  pprrooggrreessss  wwiitthh  hheeaalltthh  iimmpprroovveemmeennttss..  
  ““DDeeeepp  ssttrruuccttuurraall  iinneeqquuaalliittiieess  iinn  hhuummaann  ccaappaabbiilliittiieess,,  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  iinnccoommee  aacctt  lliikkee  

aa  bbrraakkee  oonn  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss””  ––  UUNNDDPP  
  
dd))  WWhhyy  iiss  hheeaalltthh  eeqquuaalliittyy  iimmppoorrttaanntt??  
  HHeeaalltthh  iiss  tthhee  mmoosstt  bbaassiicc  ooff  aallll  hhuummaann  eennddoowwmmeennttss  ttoo  eexxppeerriieennccee  ffuullllnneessss  ooff  lliiffee  
  WWiitthhoouutt  hheeaalltthh  lliittttllee  eellssee  iiss  ppoossssiibbllee!!  
  EExxpplloorriinngg  oonnee’’ss  ‘‘ooppppoorrttuunniittyy  rraannggee’’  aanndd  rreeaacchhiinngg  oonnee’’ss  ppootteennttiiaall  iiss  oonnllyy  ppoossssiibbllee  iiff  

tthheerree  iiss  aaddeeqquuaattee  hheeaalltthh  
 
So what are the different kinds of health inequalities? 
 Biological – genetics and vulnerability 
 Environmental factors 
 As a result of choices made – behaviour and lifestyle choice 
 As a result of having NO choice. Issues that socially & culturally determined, result 

of social arrangements and structures, and general inequity.  
  
SSoo  wwhhyy  iiss  iinneeqquuiittyy  iinnjjuussttiiccee  
  DDeenniiaall  ooff  hhuummaanniittyy  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  tthhee  iimmaaggee  ooff  GGoodd  ––  ddiiggnniittyy  ooff  aallll  hhuummaannss  
  DDeenniiaall  ooff  GGoodd  aass  ffaatthheerr  ooff  aallll  hhuummaanniittyy  aanndd  tthhuuss  eeqquuaalliittyy  ooff  aallll  hhuummaannss    
  IInneeqquuiittyy  ddeenniieess  tthhee  ccoommmmoonn  hhuummaannnneessss  oorr  ffrraatteerrnniittyy  oorr  oouurr  ccoommmmoonn  ffuuttuurree    
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  DDeenniiaall  tthhaatt  eeaacchh  ppeerrssoonn  aass  tthhee  ccrreeaattiivvee  wwoorrkk  ooff  GGoodd  aanndd  tthhee  rreeddeemmppttiivvee  wwoorrkk  ooff  
CChhrriisstt  
  HHuummaannss  tteenndd  ttoo  ffiinndd  ttrruuee  iiddeennttiittyy  iinn  ssoocciieettyy  ––iinneeqquuiittyy  aanndd  iittss  ccoonnsseeqquueenntt  eexxcclluussiioonn  

ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  iiss  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ddeessttrrooyy  hhiiss  ttrruuee  iiddeennttiittyy..  
 
22..  WWHHAATT  IISS  TTHHEE  WWAAYY  FFOORRWWAARRDD??  
  
aa))  CCaann  mmaarrkkeettss  aacchhiieevvee  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  oorr  eeqquuiittyy?? 
  PPrroo  MMaarrkkeett  aarrgguummeenntt::  ‘‘ttiiddee  rraaiissiinngg  aallll  tthhee  bbooaattss’’  ((‘‘ttrriicckkllee  ddoowwnn’’!!))  
  TToooollss  ooff  CCaappiittaalliisstt  pphhiilloossoopphhyy  ––  MMaarrkkeettss,,  gglloobbaalliissaattiioonn  --  aarree  bbaasseedd  oonn  ––  ccoommppeettiittiioonn,,  

sseellff  iinntteerreesstt  &&  ggrreeeedd  
  EEvviiddeennccee  ttoo  sshhooww  tthhaatt  aa  lliibbeerraall  mmaarrkkeett  aapppprrooaacchh  tteennddss  ttoo  eexxaacceerrbbaattee  aanndd  iinnccrreeaassee  

iinneeqquuaalliittiieess    
  HHeeaalltthh  &&  EEdduuccaattiioonn  ––  bbaassiicc  hhuummaann  ccaappaabbiilliittiieess  ––  mmaarrkkeettss  sskkeeww  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ––  

ffuurrtthheerr  eexxaacceerrbbaattiioonn  ooff  iinneeqquuaalliittiieess  
 DDiissttrriibbuuttiivvee  jjuussttiiccee  iiss  ppoossssiibbllee  oonnllyy  iiff  tthheerree  aarree  aaddeeqquuaattee  ccoonnttrroollss  bbyy  aa  ffaaiirrllyy  ssttrroonngg  

ssttaattee.. 
  
bb))  WWee  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  aa  bbiibblliiccaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg 
  CCrreeaattiioonn  ssttoorryy::    

••  HHuummaanniittyy  iinn  GGoodd’’ss  iimmaaggee  ––  ddiiggnniittyy  ooff  aallll  ppeeooppllee  
••  CCrreeaattiioonn  aanndd  aallll  tthhiinnggss  iinn  iitt  ffoorr  aallll  ppeeooppllee  
••  PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  ggrroouuppss  ooff  ppeeooppllee  iinn  ccrreeaattiioonn  

 OOlldd  TTeessttaammeennttGGoodd  ooff  JJuussttiiccee  
••  AAnn  iinnddiiccaattoorr  ooff  JJuussttiiccee  --  HHooww  tthhee  ppoooorr  aanndd  tthhee  uunnpprrootteecctteedd,,  vvuullnneerraabbllee  

((oorrpphhaannss,,  wwiiddoowwss,,  aalliieennss))  aarree  ttrreeaatteedd  
• JJuubbiilleeee::  ––  aa  ppeerriiooddiicc  ‘‘eeqquuaalliissiinngg’’  aanndd  aann  oobblliiggaattiioonn  ooff  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  rraatthheerr  tthhaann  

tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavveeJJeessuuss  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeennttUUnniiqquueenneessss  ooff  
KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd::  AAllll  iinncclluussiivvee  ––  ''GGoo  oouutt  qquuiicckkllyy  iinnttoo  tthhee  ssttrreeeettss  aanndd  aalllleeyyss  ooff  tthhee  
ttoowwnn  aanndd  bbrriinngg  iinn  tthhee  ppoooorr,,  tthhee  ccrriipppplleedd,,  tthhee  bblliinndd  aanndd  tthhee  llaammee..  NNoo  ssppeecciiaall  
pprriivviilleeggee  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn::  ‘‘TThheerree  iiss  nneeiitthheerr  JJeeww  nnoorr  GGrreeeekk,,  ssllaavvee  nnoorr  ffrreeee,,  
mmaallee  nnoorr  ffeemmaallee,,  ffoorr  yyoouu  aarree  aallll  oonnee  iinn  CChhrriisstt  JJeessuuss’’  EExxcclluussiioonn  ppoossssiibbllee  oonnllyy  bbyy  
oonnee’’ss  oowwnn  cchhooiiccee::  ‘‘IIff  aannyy  mmaann……’’  

••  CCrroossss::  UUllttiimmaattee  ssyymmbbooll  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  lloovvee  ––  ‘‘TThhiiss  iiss  mmyy  bblloooodd  ooff  tthhee  nneeww  
ccoovveennaanntt  ppoouurreedd  oouutt  ffoorr  mmaannyy……’’  

• FFiinnaallllyy::  RReeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  eevveerryytthhiinngg  &&  eevveerryyoonnee  ttoo  hhiimmsseellff  
  
cc))  PPrriinncciipplleess  ffoorr  aaccttiioonn  ffoorr  MMeeddiiccaall  MMiissssiioonnss  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  TThheerree  sseeeemmss  
ttoo  bbee  ccoonnffuussiioonn  aabboouutt  wwhhiicchh  ddiirreeccttiioonn  ttoo  ttaakkee..  TThheerree  iiss  aa  ddeecclliinnee  ssoo  mmaannyy  aarree  aasskkiinngg  
wwhhaatt  iiss  tthhee  ffuuttuurree  ffoorr  MMiissssiioonn  HHoossppiittaallss..  TThheerree  iiss  aallssoo  aapppprreehheennssiioonn  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree  
ffoorr  mmiissssiioonn  hhoossppiittaallss??  
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TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  cchhaannggeess  iinn  tthheeoorryy..  WWee  nneeeedd  ttoo  rreeddiissccoovveerr  wwhhaatt  MMeeddiiccaall  MMiissssiioonnss  
ssttoooodd  ffoorr  aanndd  ccaann  ssttaanndd  ffoorr::  
••  VVaalluuee  ooff  lliiffee  
••  EEqquuaalliittyy  aanndd  eetteerrnnaall  wwoorrtthh  ooff  eevveerryy  hhuummaann  bbeeiinngg  
••  EEmmpphhaassiiss  oonn  mmaarrggiinnaalliisseedd  ggrroouuppss  
  
WWee  nneeeedd  ttoo  llooookk  aatt  mmoovviinngg  ffrroomm  aa  ‘‘mmeeddiiccaall  mmooddeell’’  oorr  ‘‘tteecchhnnoollooggiiccaall  mmooddeell’’  ttoo  aa  ‘‘ssoocciiaall  
mmooddeell’’  ffoorr  hheeaalltthh  
  IInneeqquuiittyy  iinn  hheeaalltthh  iiss  aa  ssoocciiaall  pprroobblleemm    
  LLiimmiittaattiioonn  ooff  ‘‘tteecchhnnoollooggiiccaall’’  aanndd  ‘‘mmeeddiiccaall’’  ssoolluuttiioonnss    

  
WWee  nneeeedd  ttoo  ffiinndd  aa  wwaayy  ttoo  eennggaaggee  ppoossiittiivveellyy  wwiitthh  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  
  TTrraaddiittiioonnaallllyy  ssuussppiicciioouuss  ooff  mmaarrkkeett  bbuutt  tthheerree  aarree  ooppppoorrttuunniittiieess  aass  wweellll  aass  cchhaalllleennggeess  

iinn  ssuucchh  aann  eennggaaggeemmeenntt  
  TTuurrnniinngg  mmaarrkkeettss  ttoo  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  MMeeddiiccaall  MMiissssiioonnss  
 ‘‘BBuussiinneessss  aass  mmiissssiioonn’’;;  ‘‘ssoocciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  bbuussiinneessss’’ 

  
33..  TTHHEE  CCHHAALLLLEENNGGEESS  OOFF  EENNGGAAGGIINNGG  WWIITTHH  MMAARRKKEETT  FFOORRCCEESS  
  
IIff  wwee  aarree  ttoo  eennggaaggee  wwiitthh  mmaarrkkeett  ffoorrcceess,,  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  mmooddeell  mmuusstt  bbee  tthhaatt  ooff  
iinncclluuddiinngg  tthhee  ppoooorr  aanndd  mmaarrggiinnaalliisseedd  ggrroouuppss..  TThhiiss  iiss  aa  ssttrroonngg  eetthhiiccaall  aarrgguummeenntt  hheerree..  
TThheessee  aarree  aa  ffeeww  tthhoouugghhttss  oonn  iissssuueess  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd..  
 
a) Framework of Justice 
We must base our work on a framework of justice 
  ‘Follow justice and justice alone’ - Deut 16:20  
 Positive discrimination or affirmative action of Marginalized groups  

  
bb))  PPaarrttiicciippaattiioonn  
WWee  nneeeedd  ttoo  eennssuurree  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy    
  TTaarrggeettiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ggrroouuppss  
 DDeemmyyssttiiffyyiinngg  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tteecchhnniiccaall  kknnooww  hhooww::  VViillllaaggee  lleevveell  wwoorrkkeerrss  aarree  kkeeyy  vviiaa  

ttrraaiinniinngg,,  ssuuppppoorrttiinngg  aanndd  aann  eexxppaannddiinngg  rroolleeDDeevvoollvviinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  lloowweerr  ddoowwnn  tthhee  
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ssttrruuccttuurreess   

  
cc))  LLooww  ccoosstt  ssoolluuttiioonnssSSoolluuttiioonnss  tthhaatt  aarree  llooww  ccoosstt  aarree  oofftteenn  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  
  TThhee  bbeesstt  hheeaalltthh  iinntteerrvveennttiioonnss::  

••  TTaarrggeett  mmaajjoorr  ccaauusseess  ooff  ddeeaatthh,,  ddiissaabbiilliittyy  aanndd  iillllnneessss  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess;;  
••  CCoosstt--eeffffeeccttiivvee  
••  CCaann  bbee  ssccaalleedd  uupp  eeaassiillyy  
  BBeesstt  BBuuyyss  iinn  HHeeaalltthh  ((wwwwww..ddccpp22..oorrgg))::  ““CCoouunnttrriieess  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  rriicchh  ttoo  bbee  hheeaalltthhyy””  
 DDiiffffuussiioonn  ooff  aavvaaiillaabbllee  llooww  ccoosstt  ssoolluuttiioonnss  ttoo  vviillllaaggee  &&  hhoouusseehhoolldd  lleevveellss
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dd))  AAddvvooccaaccyy  
WWee  nneeeedd  ttoo  bbee  mmoorree  aaccttiivvee  iinn  aaddvvooccaaccyy  oonn  iissssuueess  ssuucchh  aass  
  HHeellppiinngg  tthhee  ssttaattee  ttoo  ddoo  wwhhaatt  iitt  sshhoouulldd  bbee  ddooiinngg..  
  EEnnssuurriinngg  HHeeaalltthh  oorr  WWeellffaarree  ssppeennddiinngg  vvss..  DDeeffeennccee  ssppeennddiinngg  iiss  sseennssiibbllyy  mmaaddee  

WWee  nneeeedd  ttoo  sseett  aassiiddee  aa  bbuuddggeett  aallllooccaattiioonn  ffoorr  aaddvvooccaaccyy 
 
ee))  FFuuttuurree  ooff  HHoossppiittaallss  
MMooddeellss  wwhhiicchh  aarree  uunnssuussttaaiinnaabbllee::  
  SSmmaallll  hhoossppiittaallss  llooccaatteedd  iinn  rreemmoottee  llooccaattiioonnss..  WWee  nneeeedd  aannootthheerr  mmooddeell  iinn  rruurraall  aarreeaass  
  HHoossppiittaallss  uunnaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  ccaarree  
 DDoonnoorr  ddeeppeennddeenntt  hhoossppiittaallss 

 
MMooddeellss  wwhhiicchh  aarree  ssuussttaaiinnaabbllee::    
  MMeeddiiuumm  ttoo  llaarrggee  tteeaacchhiinngg  hhoossppiittaallss  wwiitthh  rreeaassoonnaabbllee  iinnffrraassttrruuccttuurree  
  AAbbllee  ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  ccaarree  
  AAbbllee  ttoo  aattttrraacctt  aanndd  kkeeeepp  ssppeecciiaalliissttss    
 AAbbllee  ttoo  aattttrraacctt  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppaattiieennttss   

  
ff))  IInnvveessttiinngg  iinn  PPeeooppllee  
We need to consider buuiillddiinngg  MMeeddiiccaall  MMiissssiioonnss  aarroouunndd  ttaalleenntt  aanndd  ppaassssiioonn,,  rraatthheerr  tthhaann  
iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  bbuuiillddiinnggss..  DDrreeaamm  ppeeddddlleerrss  aarree  wwaanntteedd!!  WWee  nneeeedd  ttoo  llooookk  aatt::  
  WWhhaatt  iiss  ppeerrssoonn’’ss  vviissiioonn??    
  WWhhaatt  iiss  tthhee  ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd  iinn  ddooiinngg  wwiitthh  hhiiss//hheerr  lliiffee??  
  WWhhaatt  iiss  aa  ppeerrssoonn  ccaappaabbllee  ooff??    

  
44..  QQUUEESSTTIIOONNSS  FFOORR  DDIISSCCUUSSSSIIOONN 
 
I leave you with two major questions to take forward. 
  
aa))  EEnnggaaggiinngg  wwiitthh  mmaarrkkeettss  ––  IIss  iitt  rreeaalliissttiicc??  WWhhaatt  aarree  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess??  
  
bb))  IIss  bbuuiillddiinngg  mmiissssiioonn  aarroouunndd  ppeeooppllee  bbeetttteerr  tthhaann  iinnvveessttiinngg  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss??  HHooww  ccaann  

tthhiiss  bbee  pprroommootteedd??    
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