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ÜLDINE TERVISEKINDLUSTUS
KÕIGILE AASTAKS 2030

EPF kutsub ELi ja liikmesriikide otsuste tegijaid 
arvestama käesoleva tegevuskava ja selle 
soovitustega, töötades välja nendega seotud 
poliitikameetmeid ning ÜRO säästva arengu eesmärgi 
rakendamisstrateegiaid.

EPF kasutab seda tegevuskava viitedokumendina 
kõigi meie tervishoiuvaldkonna tegevuste jaoks.

EPF soovitab tungivalt patsiendiorganisatsioonidel 
ja kodanikuühiskonnal kasutada käesolevat 
tegevuskava koostöös oma valitsustega, pannes nad 
vastutama üldise tervisekindlustuse rakendamise 
eest.

Tegevuskava on juhiseks lahendust 
ootavate probleemide, patsientide 
murede, rahuldamata vajaduste ja 
soovitatud meetmete kohta, et 
saavutada üldine tervisekindlustus 
kõigile patsientidele.

Kuidas seda tegevuskava kasutada?

Üldine tervisekindlustus on 
inimõigus.

EL ja selle liikmesriikide valitsused peavad tegutsema kiirelt, et reageerida ELi 
liikmesriikides ja liikmesriikide vahel kasvavale ebavõrdsusele tervishoius ning 
vastuvõetamatutele takistustele seoses tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja 
rahuldamata vajadustega, millega patsiendid Euroopas kokku puutuvad. 

Üldine tervisekindlustus tähendab, 
et „kõigil on juurdepääs vajalikele 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, 
ilma et nad peaksid muretsema 
sellega kaasnevate rahaliste 
raskuste pärast“.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)

Miks me selle tegevuskava välja töötasime?
Kuigi üldine tervisekindlustus on kõigi ELi tervishoiusüsteemide 
heakskiidetud eesmärk, ei ole see põhiõigus kahjuks veel kõigi ELi 
patsientide jaoks tegelikkus.

See tegevuskava, mis on kooskõlas Euroopa Patsientide Foorumi 
(EPF) 2017. aasta tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
kampaaniaga, soovib pakkuda riiklikele ja ELi otsustajatele 
soovitatavaid meetmeid, millega tuleb kiiresti arvestada, et 
tagada üldine tervisekindlustus kõigile patsientidele aastaks 
2030. See kutsub liikmesriike ja ELi üles pühenduma pikaajalisele 
nägemusele, kus võrdne juurdepääs ja üldine tervusekindlustus 
on reaalsus kõigile. See on ühtlasi ka ÜRO säästva arengu 
eesmärgiks tervisliku eluviisi tagamisel.

Mis on selle tegevuskava eesmärk?
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VASTUTUSE VÄLISTAMINE. Käesolev väljaanne tuleneb EPFi 2017. 
aasta tööprogrammist, mis on saanud tervishoiuprogrammi raames 
Euroopa Liidult rahalisi vahendeid. Käesoleva väljaande sisu 
peegeldab ainult autori vaateid ja täitevasutus ei vastuta selles 
sisalduva teabe kasutamise eest. EPF saab rahalist toetust paljudest 
avalik-õiguslikest ja eraallikatest vastavalt meie eetikakoodeksile 
ning läbipaistvale ja sõltumatule rahastamise raamistikule.
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Võttes arvesse säästva arengu 2030. aasta strateegiat, ei ole kunagi varem 
olnud paremat võimalust või olulisemat hetke, mil Euroopa saab teha koostööd 
meie tervise kaitsmisel ja seetõttu on oluline, et seda olukorda mitte ainult ei 
säilitata, vaid ka pidevalt parandatakse. Tervisekaitse ja selle parendamine on 
Euroopa Liidu suurepärane edulugu. Tihedam koostöö liikmesriikide vahel 
pakub riikidele võimalusi ja varustab neid vajalike vahendite ning vastastikuse 
toetusega, et saavutada EPFi nägemus Euroopast, kus kõigil krooniliste 
haigustega patsientidel on võrdne juurdepääs kvaliteetsele, patsiendikesksele 
tervishoiule ning sellega seotud hoolekandele.
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Alljärgnev joonis kujutab 5 eesmärki ja üldise tervisekindlustuse saavutamiseks vajalikke ning üksteist 
täiendavaid ja omavahel seotud põhimeetmeid. Neid soovitusi kirjeldatakse tegevuskavas üksikasjalikumalt.

Mida EPF propageerib?
Läbipaistvat, kaasavat ja ühist 
tööprotsessi üldise 
tervisekindlustuse ja ÜRO 
säästva arengu eesmärkide 
rakendamiseks.

Põhielemente ja meetmeid, millega 
otsustajad peavad arvestama ja mis 
kajastavad tervikuna neid vajadusi, 
mida patsiendid peavad üldise 
tervisekindlustuse saavutamisel 
oluliseks.

Tervishoiu valdkondadevahelist 
tegevust, et tagada üldine 
tervisekindlustus ja oluliselt 
parandada elukvaliteeti ning 
patsientide hoolekannet.
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EPFi tegevuskava 
„Tegevuskava – 
üldine 
tervisekindlustus 
kõigile aastaks 2030“ 
leidmiseks kasutage 
järgmist QR-koodi.


