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Az Európai Betegfórum felhívja az uniós és tagállami 
döntéshozókat, hogy vegyék figyelembe ezt az 
ütemtervet és annak ajánlásait a kapcsolódó politikák és 
az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira irányuló 
végrehajtási stratégiák kidolgozása során.

Az Európai Betegfórum ezt az ütemtervet 
referenciadokumentumként fogja használni az 
egészségügyi ellátásra vonatkozó valamennyi 
cselekvése során.

Az Európai Betegfórum arra ösztönzi a 
betegképviseleti szervezeteket és a civil társadalmat, 
hogy az ütemterv segítségével biztosítsák a kormányok 
elszámoltathatóságát az egyetemes egészségügyi 
ellátás megvalósítása tekintetében.

Az ütemterv útmutatóul szolgál a 
fennálló kihívásoknak és a betegek 
aggályainak és kielégítetlen 
szükségleteinek a kezeléséhez, 
továbbá a minden beteg számára 
elérhető egyetemes egészségügyi 
ellátás megvalósítása tekintetében 
bevezetendő ajánlott 
intézkedésekhez.

Hogyan kell használni ezt az ütemtervet?

Az egyetemes egészségügyi 
ellátás emberi jog.

Az Uniónak és a nemzeti kormányoknak sürgősen lépéseket kell tenniük annak érdekében, 
hogy megoldást találjanak az egyre növekvő egészségi egyenlőtlenségre az uniós tagállamokon 
belül, illetve azok között, ledöntsék az egészségügyi ellátás előtt álló elfogadhatatlan 
akadályokat, valamint kielégítsék az európai betegek szükségleteit.” 

Az egyetemes egészségügyi ellátás 
azt jelenti, hogy „mindenki hozzáfér 
a szükséges minőségi egészségügyi 
szolgáltatásokhoz anélkül, hogy 
nehéz anyagi helyzetbe kellene 
kerülnie a megfizetésük miatt”. 

Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Miért dolgoztuk ki ezt az ütemtervet?
Bár az egyetemes egészségügyi ellátás célját valamennyi uniós 
egészségügyi rendszer elismeri, eddig sajnos nem sikerült 
biztosítani ezt az alapvető jogot minden uniós beteg számára.

Az ütemterv az Európai Betegfórum egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés biztosítására irányuló 2017-es kampányával összhangban azt 
a célt tűzte ki, hogy a nemzeti és uniós döntéshozók számára ajánlott 
intézkedéseket fogalmazzon meg, amelyeket sürgősen mérlegelni kell 
annak érdekében, hogy az egyetemes egészségügyi ellátás 2030-ig 
minden beteg tekintetében megvalósuljon. Az ütemterv felszólítja a 
tagállamokat és az Európai Uniót, hogy kötelezzék el magukat az 
egyenlő hozzáférés és a mindenki számára elérhető egyetemes 
egészségügyi ellátás elérésére irányuló hosszú távú célkitűzés iránt, 
amely szerepel az ENSZ egészséges életet biztosító fenntartható 
fejlesztési céljai között is.

Mi a célja ennek az ütemtervnek?
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FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT. Ezen kiadvány az Európai Unió 
támogatásában részesülő Európai Betegfórum 2017-es 
munkaprogramjának eredményeként jelent meg az egészségügyi 
program keretében. A kiadvány tartalma kizárólag a szerző nézeteit 
tükrözi és a végrehajtó ügynökség nem felelős az abban foglalt 
információk semminemű felhasználásáért. Az Európai Betegfórum 
különböző állami és magánforrásokból pénzügyi támogatásban 
részesül az etikai kódexében és az átláthatóságra és függetlenségre 
vonatkozó finanszírozási keretelvekben foglaltakkal összhangban.

@eupatientsforum

europeanpatientsforum/eupatient

www.eu-patient.eu/blog

#Access2030

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend fényében 
eljött az idő, hogy Európa összefogjon a közös ügy, az egészség védelme 
érdekében, és ezért létfontosságú, hogy ne csupán fenntartsuk, de folyamatosan 
fejlesszük is az egészségügyet. Az egészségvédelem és annak fejlesztése egyike az 
Európai Unió sikertörténeteinek, és a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködés felvértezi majd az országokat a szükséges eszközökkel és 
biztosítja a kölcsönös támogatást ahhoz, hogy megvalósuljon az Európai 
Betegfórum azon célja, hogy minden krónikus betegségben szenvedő európai 
egyenlő hozzáférést élvezzen a minőségi és betegközpontú egészségügyi 
ellátáshoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz. 
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Az alábbi ábrán öt cél, valamint azok a kiegészítő és szorosan összefüggő kiemelt tényezők láthatók, amelyeket meg kell 
valósítani az egyetemes egészségügyi ellátás elérése érdekében. Ezeket az ajánlásokat az ütemterv tovább részletezi.

Mit szorgalmaz az Európai Betegfórum?
Egy átlátható, inkluzív és 
együttműködésen alapuló 
munkafolyamatot az egyetemes 
egészségügyi ellátás és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
elérése érdekében.

A döntéshozók által mérlegelendő 
kulcsfontosságú elemeket és 
fellépéseket, amelyek teljes mértékben 
tükrözik azokat a szükségleteket, 
amelyek a betegek szerint 
elengedhetetlenek az egyetemes 
egészségügyi ellátás eléréséhez.

Ágazatközi egészségügyi 
intézkedéseket az egyetemes 
egészségügyi ellátás megvalósítása, 
valamint az életminőség és a 
beteggondozás színvonalának 
érdemi javítása érdekében.

Fenntartható egészségügyi 
beruházások

A gondozási szabványok minőségének 
előmozdítása és végrehajtása

Elegendő eszköz a fenntartható fejlesztési 
célok végrehajtásához

Az Európai 
Betegfórum „Felhívás 
a cselekvésre – A 
mindenki számára 
elérhető egyetemes 
egészségügyi ellátás 
2030-ig történő 
megvalósítása” című 
ütemterv 
megtekintéséhez 
használja a QR-kódot.


