M A N I F E S T E U R Ó P S K E H O PA C I E N T S K E H O F Ó R A
K VOĽBÁM DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2014

PACIENTI

PARTICIPÁCIA

NAŠA VOĽBA
PRE ZDRAVŠIU EURÓPU
NA NÁZOROCH PACIENTOV ZÁLEŽÍ
My, pacienti všetkých vekových kategórií a s rôznymi životnými podmienkami, ktorí každý deň žijeme s naším chronickým ochorením a pravidelne využívame zdravotnícke služby, disponujeme jedinečným
pohľadom na zdravotnú starostlivosť. Sme odborníci v tom, čo nám prináša úžitok a čo nie. To znamená, že kompetentným môžeme pomôcť nájsť správne riešenie, ktoré ponúkne kvalitnú a zároveň
efektívnu zdravotnú starostlivosť.

PROSTREDNÍCTVOM PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ UMOŽNILI KOLEKTÍVNU A PROAKTÍVNU PARTICIPÁCIU
PACIENTOV V ROZHODOVACÍCH PROCESOCH, KTORÝCH VÝSTUPY BUDÚ ODRÁŽAŤ REÁLNE POTREBY,
PREFERENCIE A SCHOPNOSTI VŠETKÝCH PACIENTOV.

KOMPETENTNÍ PACIENTI SÚ PRÍNOSOM PRE SPOLOČNOSŤ
Podľa našich individuálnych schopností a situácie chceme byť plnohodnotnými partnermi v rozhodovacích procesoch, ktoré majú priamy dopad na naše životné podmienky. Na to však musíme mať
priestor. Schopnosť efektívnej participácie sa začína dostupnosťou jasných a kvalitných informácií a zdravotnou gramotnosťou, ktoré nám umožnia prijímať informované rozhodnutia o našej liečbe
a zdravotnej starostlivosti. Kompetentní pacienti sú dobrí aj pre zdravotnícke systémy. V spolupráci s odborníkmi sme spoluzodpovední za kvalitu našej zdravotnej starostlivosti. Podstupujeme preventívne zákroky, vyhľadávame skorú diagnostiku a dodržiavame liečbu, ktorá môže v dlhodobom horizonte znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť..

PRIJALI STRATÉGIU EÚ ZAMERANÚ NA POSILNENIE POSTAVENIA PACIENTA VRÁTANE AKČNÉHO PLÁNU
ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI S KVALITNÝMI INFORMÁCIAMI O VŠETKÝCH ASPEKTOCH NAŠEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI.

BÚRANIE BARIÉR
Prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je jedným zo základných práv občanov EÚ. Týmto právom však nedisponuje mnoho z nás, pričom príchodom hospodárskej krízy sa situácia ešte zhoršila.
Prístup k zdravotnej starostlivosti znamená nielen dostupnosť liečby ako takej, ale aj jej cenovú dostupnosť. Prístup zároveň znamená nediskrimináciu. Všetci pacienti v EÚ si zaslúžia spravodlivý prístup
k zdravotnej starostlivosti. Odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia je dobré aj pre zdravotnícke systémy. Ak v správnom čase nedostaneme takú zdravotnú starostlivosť, akú potrebujeme, môžeme
počítať s oveľa vážnejším ochorením, ktoré zníži našu schopnosť žiť plnohodnotný a produktívny život a zvýši celkové zdravotnícke, sociálne a ekonomické náklady. To neumožní plné využitie šance
prispieť k rozvoju spoločnosti, ktorú si každý z nás rozhodne zaslúži.

PODPORILI INICIATÍVU EÚ NA ZABEZPEČENIE ROVNAKÉHO PRÍSTUPU K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE
VŠETKÝCH EURÓPSKYCH OBČANOV PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY, V KTOREJ RÁMCI BUDÚ PARTICIPOVAŤ
VŠETKY ZAINTERESOVANÉ STRANY.

PARTICIPÁCIA PACIENTOV

ZDRAVŠIA EURÓPA

My, pacienti, ako prijímatelia zdravotnej starostlivosti, musíme byť plne zapojení do procesov zameraných na navrhovanie účinnejšej zdravotnej starostlivosti a do výskumu, ktorý povedie k poskytovaniu novej a lepšej liečby. Zmysluplné zapojenie pacientov do výskumu povedie k zdravotnej starostlivosti, ktorá prinesie skutočnú hodnotu. Integrovaná a na pacienta orientovaná zdravotná
starostlivosť prispeje k zlepšeniu kvality našich životov a životov našich blízkych. Zároveň povedie k vytvoreniu nákladovo efektívnejšieho, spravodlivejšieho a trvalo udržateľného zdravotníckeho systému pre všetkých. Inými slovami - takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť skutočne zdravšiu Európu.

VYPRACOVALI JASNÝ RÁMEC NA ZAPOJENIE PACIENTOV V CELOM SPEKTRE VÝSKUMU V OBLASTI
ZDRAVOTNÍCTVA A POČAS CELÉHO CYKLU INOVAČNÉHO REŤAZCA.
ZABEZPEČILI, ABY BOLA OTÁZKA PRÁV PACIENTOV JEDNOU Z HLAVNÝCH AGEND ĎALŠIEHO KOMISÁRA PRE
ZDRAVOTNÍCTVO.
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