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VEIKSMŲ GAIRĖS, SIEKIANT VISIEMS 
PRIEINAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ IKI 2030 M.

EPF ragina ES ir valstybių narių sprendimus 
priimančias organizacijas apsvarstyti šias veiksmų 
gaires, taip pat jų rekomendacijas rengiant susijusias 
politikos kryptis ir JT SDG įgyvendinimo strategijas.

EPF naudos šias veiksmų gaires kaip informacinį 
dokumentą visai savo veiklai, susijusiai su sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumu.

EPF ragina pacientų organizacijas ir pilietinę 
visuomenę naudotis šiomis veiksmų gairėmis 
bendradarbiaujant su savo vyriausybėmis, skatinant 
jų atskaitomybę už UHC įgyvendinimą.

Šios veiksmų gairės atitinka 
neišspręstų problemų, pacientų 
rūpesčių, nepatenkintų poreikių 
ir rekomenduojamų veiksmų 
orientyrą, kuriuo siekiama UHC 
visiems pacientams.

Kaip naudotis šiomis veiksmų gairėmis?

Visiems prieinamos sveikatos 
priežiūros paslaugos yra 
žmogaus teisė.

ES ir jos nacionalinės vyriausybės turi imtis neatidėliotinų veiksmų, reaguodamos į ES 
šalyse ir tarp šalių didėjančią nelygybę sveikatos priežiūros srityje, taip pat į nepriimtinas 
sveikatos priežiūros prieinamumo kliūtis ir nepatenkinamus poreikius, su kuriais 
susiduria pacientai Europoje.

Visiems prieinamos sveikatos priežiūros 
paslaugos reiškia, kad „kiekvienam yra 
prieinamos kokybiškos sveikatos 
priežiūros paslaugos, kurių jam reikia, 
nerizikuojant patirti finansinių 
sunkumų dėl sumokėjimo už jas”.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)

Kodėl mes sukūrėme šias veiksmų gaires?
Nors visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos (angl. 
UHC) yra aiškiai pripažįstamas visų ES sveikatos priežiūros sistemų 
tikslas, ši pagrindinė teisė, deja, ES dar nėra realybė visiems 
pacientams. 

Šiomis veiksmų gairėmis kartu su EPF 2017 m. kampanija dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo siekiama įvardyti 
nacionalinėms ir ES sprendimus priimančioms organizacijoms 
rekomenduojamus veiksmus, kuriuos reikia nedelsiant 
apsvarstyti, kad iki 2030 m. visiems ES pacientams  būtų 
užtikrintos UHC. Jomis raginama valstybes nares ir ES įsipareigoti 
siekti ilgalaikės vizijos, pagal kurią vienodas prieinamumas ir UHC 
visiems taptų realybe ir kuri taip pat yra JT tvaraus vystymosi tikslo 
(angl. SDG) siekis, numatant užtikrinti sveiką gyvenimą.

Ko šiomis veiksmų gairėmis siekiama?
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ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Ši publikacija paremta EPF 2017 m. 
darbo programa, kuri gavo finansavimą iš Europos Sąjungos pagal 
sveikatos apsaugos programos gaires. Šios publikacijos turinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl vykdomoji įstaiga neatsako už 
bet kokį pritaikomumą, kuris susijęs su čia pateikta informacija. EPF 
gauna finansinę paramą iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių pagal 
mūsų etikos kodeksą ir finansavimo gaires, numatytas skaidrumo ir 
nepriklausomumo tikslais.
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#Access2030

Atsižvelgiant į 2030 m. tvaraus vystymosi darbotvarkę, dar niekada nebuvo 
stipresnių argumentų arba svarbesnio momento Europai dirbti kartu, siekiant 
apsaugoti sveikatą, todėl dėl šios priežasties yra labai svarbu, kad tai būtų ne tik 
išlaikoma, bet ir nuolat tobulinama. Sveikatos apsauga ir tobulinimas yra puiki 
Europos Sąjungos sėkmės istorija, o glaudesnė kooperacija ir 
bendradarbiavimas tarp valstybių narių suteiks galios ir aprūpins šalis 
būtinomis priemonėmis ir tarpusavio parama, kad būtų galima įgyvendinti EPF 
Europos viziją, pagal kurią visiems lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams 
yra vienodai prieinama aukštos kokybės, į pacientus orientuota sveikatos ir 
susijusi priežiūra.
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Tolesnėje iliustracijoje pavaizduoti 5 tikslai, taip pat papildomi ir tarpusavyje susiję pagrindiniai veiksmai, 
kuriuos reikia atlikti norint pasiekti UHC. Šios rekomendacijos išsamiau aprašytos veiksmų gairėse.

Už ką pasisako EPF?
Skaidrus, integracinis ir 
bendradarbiavimui numatytas 
procesas, skirtas įgyvendinti 
UHC ir JT SDG.

Pagrindiniai elementai ir veiksmai, 
kuriuos turėtų apsvarstyti sprendimus 
priimančios organizacijos ir kurie 
atspindi savo visuma tuos poreikius, 
kuriuos pacientai laiko esminiais, 
siekiant UHC.

Tarpsektoriniai sveikatos 
priežiūros veiksmai, siekiant UHC 
ir akivaizdaus pacientų gyvenimo 
kokybės bei jų sveikatos 
priežiūros pagerėjimo.

Tvarios investicijos į 
sveikatą

Skatinti ir įgyvendinti sveikatos 
priežiūros standartų kokybę

Pakankamos priemonės, skirtos įgyvendinti SDG

Norėdami atsisiųsti 
EPF veiksmų gaires, 
pavadintas „Veiksmų 
gairės, siekiant 
visiems prieinamų 
sveikatos priežiūros 
paslaugų iki 2030 
m.“, nuskaitykite QR 
kodą.


