CEĻVEDIS VISAPTVEROŠAS
VESELĪBAS APRŪPES
NODROŠINĀŠANAI IKVIENAM
LĪDZ 2030. GADAM
Kāpēc mēs izstrādājām šo ceļvedi?
Visaptveroša veselības aprūpe (VVA) ir mērķis, ko vēlas sasniegt
visas veselības aprūpes sistēmas ES, bet, diemžēl šīs pamattiesības
pagaidām netiek nodrošinātas visiem pacientiem Eiropas
Savienībā.

Kāds ir šī ceļveža mērķis?
Šis ceļvedis, kopā ar Eiropas Pacientu foruma (EPF) 2017.
kampaņu par piekļuvi veselības aprūpei, sniegs ES lēmumu
pieņēmējiem rekomendācijas rīcībai, kas ir nekavējoties jāizvērtē,
lai nodrošinātu visaptverošu veselības aprūpi ikvienam
pacientam Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam. Ceļvedis aicina
dalībvalstis un ES apņemties īstenot ilgtermiņa vīziju, kas padara
vienlīdzīgu pieeju un VVA par realitāti ikvienam, kā arī šis ir ANO
Ilgtspējīgās attīstības mērķis (IAM) veselīgas dzīves
nodrošināšanai.

Visaptveroša veselības aprūpe
ir viena no cilvēka
pamattiesībām.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
PVO ģenerāldirektors

Visaptveroša veselības aprūpe
nozīmē to, ka “ikvienam cilvēkam
ir pieeja kvalitatīviem veselības
aprūpes pakalpojumiem,
nenonākot finansiālās grūtības,
apmaksājot tos”.
Pasaules Veselības organizācija (PVO)

ES un dalībvalstu valdībām ir steidzami jāreaģē uz pieaugošo nevienlīdzību veselības
aprūpes jomā dalībvalstīs un starp tām, kā arī nepieņemamajām barjerām un Eiropā
dzīvojošo pacientu neapmierinātajām vajadzībām.
Nikola Bedlingtone, EPF izpilddirektore

Kā izmantot šo ceļvedi?
Ceļvedis kalpo kā rokasgrāmata
esošo izaicinājumu, pacientu
rūpju, neapmierināto vajadzību
un ieteicamās rīcības izpratnei,
lai nodrošinātu VVA visiem
pacientiem.

EPF izmantos šo ceļvedi kā atsauces dokumentu
visām mūsu aktivitātēm, kas ir saistītas ar veselības
aprūpes pieejamību.
EPF aicina ES un dalībvalstu lēmumu pieņēmējus
ņemt vērā šo ceļvedi un tajā sniegtās rekomendācijas
ar veselības aprūpi saistītās politikas un ANO IAM
ieviešanas stratēģiju izstrādes laikā.
EPF aicina pacientu organizācijas un pilsoniskās
sabiedrības izmantot šo ceļvedi sadarbībā ar
valdībām, pieprasot tās atskaitīties par VVA
ieviešanu.

Ko vēlas panākt EPF?
Caurspīdīgu, iekļaujošu un uz
sadarbību balstītu VVA un ANO
IAM ieviešanas darba procesu.

Galvenie elementi un darbības, kas ir
jāizskata lēmumu pieņēmējiem, visā
savā būtībā atspoguļo vajadzības,
kuras pacienti uzskata par ļoti
svarīgām VVA sasniegšanai.

Starpnozaru rīcību veselības
aprūpē, lai sasniegtu VVA un
būtiski uzlabotu pacientu dzīves
un aprūpes kvalitāti.

Attēlos zemāk ir parādīti 5 mērķi, kā arī galvenās darbības, kas ir jāveic, lai sasniegtu VVA. Šīs
rekomendācijas ir detalizēti aprakstītas ceļvedī.
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Secinājumi
Ņemot vērā 2030. gada ilgtermiņa attīstības plānu, nekad agrāk nav bijis
svarīgāka iemesla vai piemērotāka brīža, lai Eiropa kopīgi vienotos darbā mūsu
veselības aprūpes aizsardzībai, un šī iemesla dēļ ir būtiski svarīgi, lai tā tiktu ne
tikai saglabāta, bet arī nepārtraukti uzlabota. Veselības aprūpes aizsardzība un
uzlabošana ir Eiropas Savienības veiksmes stāsts, un ciešāka sadarbība starp
dalībvalstīm sniegs tām visus nepieciešamos instrumentus, lai sasniegtu EPF
Eiropas vīziju, kur visiem pacientiem ar hroniskām veselības problēmām ir
vienlīdzīga pieeja augstas kvalitātes uz pacientiem vērstas veselības aprūpei.
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Lai apskatītu EPF
ceļvedi
"Visaptverošas
veselības aprūpes
nodrošināšana
ikvienam līdz 2030.
gadam", lūdzu,
izmantojiet QR kodu.

JURIDISKĀ ATRUNA. Šis raksts tiek publicēts EPF 2017 Darba
programmas ietvaros, kas tiek ﬁnansēta Eiropas Savienības Veselības
aprūpes programmas ietvaros. Šī raksta saturs atspoguļo autora
personisko viedokli, un izpildaģentūra neuzņemas atbildību par
jebkādiem šajā publikācijā sniegtās informācijas izmantošanas
veidiem. EPF saņem ﬁnansiālu atbalstu no dažādiem publiskajiem
un privātajiem avotiem saskaņā ar mūsu ētikas kodeksu un
ﬁnansējuma caurspīdības un neatkarīgas darbības vadlīnijām.

