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ЕПФ приканва ЕС и лицата, вземащи решения в 
страните членки, да вземат под внимание 
настоящата пътна карта и препоръките в нея при 
разработването на политики и стратегии за 
изпълнение на ЦУР на ООН.

В ЕПФ ще използваме тази пътна карта като 
отправен документ за всички наши дейности, 
свързани с достъпа до здравеопазване.

ЕПФ призовава пациентските организации и 
гражданското общество да използват тази пътна 
карта, за да ангажират своите правителства и да ги 
държат отговорни за изпълнението на целта за 
ВЗО.

Пътната карта служи за 
ръководство за непреодолените 
предизвикателства, проблемите 
на пациентите, 
неудовлетворените потребности 
и препоръчителните действия за 
постигане на ВЗО за всички 
пациенти.

Как да се използва тази Пътна карта?

Всеобщото здравно 
осигуряване е човешко право.

Необходимо е ЕС и националните правителства да предприемат спешни мерки, за да се 
справят с нарастващото неравенство в здравеопазването в рамките на страните от ЕС и 
между тях, с неприемливите пречки, свързани с достъпа до здравни грижи, и с 
неудовлетворените потребности на пациентите в Европа 

Всеобщото здравно 
осигуряване означава, че „всеки 
има достъп до качествени здравни 
услуги, от които се нуждае, без да 
рискува да изпадне във финансово 
затруднение заради плащането за 
тях

Световна здравна организация (СЗО)

Защо разработихме тази пътна карта?
Въпреки че всеобщото здравно осигуряване (ВЗО) е признато 
за ключова цел от всички здравни системи в ЕС, достъпът до 
това основно право за съжаление все още не е реалност за 
всички пациенти в ЕС.

Настоящата пътна карта, в съответствие с Кампанията за 
достъп до здравно обслужване за 2017 г. на ЕПФ, има за цел да 
предложи на органите, вземащи решения на национално ниво 
и на ниво ЕС, препоръчителни действия, които да бъдат 
спешно взети под внимание, за да се постигне ВЗО за всички 
пациенти в ЕС до 2030 г. Тя призовава всички държави членки и 
ЕС да се ангажират с дългосрочна визия, в която 
равнопоставеният достъп и ВЗО да бъдат реалност за всички, 
каквато е и Целта за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН за 
осигуряване на здравословен начин на живот.

Какво цели да постигне тази пътна карта?



Chaussée d’Etterbeek 180 
1040 Brussels, Belgium 
Phone : + 32 2 280 23 34 
Fax : + 32 2 231 14 47
info@eu-patient.eu
www.eu-patient.eu

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. Настоящата публикация е издадена 
във връзка с Работната програма на ЕПФ за 2017 г., която е 
финансирана от Европейския съюз по Програмата в областта на 
здравето. Съдържанието на настоящата публикация отразява 
единствено становищата на автора и Изпълнителната агенция 
не носи отговорност за използването на информацията в нея. 
ЕПФ получава финансова подкрепа от различни публични и частни 
източници в съответствие с нашия етичен кодекс и с нашата 
нормативна рамка за финансиране при спазване на принципите 
за прозрачност и независимост.

@eupatientsforum

europeanpatientsforum/eupatient

www.eu-patient.eu/blog

#Access2030

В контекста на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г., никога 
досега не е имало по-сериозен мотив или по-жизнено важен момент страните в 
Европа да работят заедно за опазване на нашето здраве и поради тази причина e 
от съществено значение тази работа не само да се поддържа, но и непрекъснато 
да се подобрява. Опазването и подобряването на здравословното състояние е 
един голям успех на Европейския съюз и по-тясното сътрудничество и 
съвместната работа между страните членки ще ги укрепи и ще им осигури 
необходимите инструменти и съвместна подкрепа за постигане на визията на ЕПФ 
за Европа, в която всички пациенти с хронични заболявания разполагат с 
равноправен достъп до висококачествени, съсредоточени върху пациента 
здравни услуги и свързаните с тях грижи.
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На илюстрацията по-долу са показани 5 цели, както и допълващите и взаимносвързани основни 
действия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне ВЗО.

За какво се застъпва ЕПФ?
За прозрачен, приобщаващ 
и съвместен работен 
процес за изпълнение на 
целта за ВЗО и ЦУР на ООН.

Основни елементи и действия, които 
да бъдат взети под внимание от 
органите, вземащи решения, и които 
изцяло отразяват потребностите, 
считани от пациентите за 
жизненоважни за постигане на ВЗО.

Междусекторни действия в 
областта на здравеопазването 
за постигане на ВЗО и 
значително подобряване на 
качеството на живота на 
пациентите и грижите за тях.

Устойчиви инвестиции в 
здравето

Насърчаване и прилагане на 
стандарти за качество на грижите

Достатъчно средства за изпълнение на ЦУР

За достъп до 
Пътната карта на 
ЕПФ със заглавие 
„Предприемане на 
мерки – пътна карта 
за постигане на 
всеобщо здравно 
осигуряване за 
всички до 2030 г.“, 
използвайте QR 
кода.

Избягване на 
нежелани съкращения 

на бюджета за 
здравеопазване


