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Пациентската гледна точка има значение
Ние, пациентите от всички възрасти и с различен здравен статус, живеем с хронични заболявания и ползваме ежедневно здравни услуги.
Ние имаме уникална гледна и сме наясно кое е в наша полза и кое не. Именно затова ние можем да дадем насоки на управляващите за това как да осигурят
по-качествени здравни услуги, които да бъдат и икономически по-изгодни за обществото.

Ангажиране на пациентите колективно и проактивно чрез пациентските организации в процеса на вземане на решения
и създаване на политики, за да се гарантира, че всички политики и практики отразяват истинските нужди, предпочитания
и способности на пациентите.

Овластените пациенти са в помощ на обществото
Ние искаме да сме пълноправни участници в процеса на лечение и контролиране на заболяването ни, според индивидуалните ни възможности и ситуацията, в която
сме поставени. За тази цел е небходимо да бъдем овластени и да имаме повече права. Процесът на овластяване на пациентите започва с изготвянето на специализирана
висококачествена информация и повишаване на здравната култура, което ще ни позволи да взимаме информирани решения относно нашето лечение и здравни грижи.
Овластените пациенти подпомагат здравните системи. Ние поемаме отговорността за грижата към себе си наравно с медицинските специалисти.
Освен това предприемаме превантивни мерки, ходим на редовни профилактични прегледи, желаем ранна диагностика и се придържаме към предписаното лечение,
което може да намали разходите за здравеопазване в дългосрочен план.

Приемане на стратегия за овластяване на пациентите, която да включва план за подобряване на здравната
култура и предоставяне на информация относно всички аспекти на здравните грижи.

Разрушаване на бариерите пред равния достъп до качествено здравеопазване
Достъпът до качествено здравеопазване е основно право на всички граждани на ЕС. Въпреки това, не всички пациенти имат възможността да се възползват
от него – ситуация, която се влоши допълнително в резултат на икономическата криза в Европа. Достъп означава получаване на съвременна и най-подходяща
терапия, но и такава, която да е финансово достъпна. Достъп означава също и елиминиране на съществуващите дискриминационни политики. Всички пациенти
в ЕС заслужават равен достъп до здравни грижи.
Справянето с неравенствата в здравеопазването допринася и за развитието на здравните системи. Ако не получим навреме грижите, от които се нуждаем, сме
застрашени от развитието на по-сериозни заболявания, а това би ограничило нашите възможности да живеем пълноценно и продуктивно, както и би довело до
увеличаване на здравните, социални и икономически разходи. Ние всички заслужаваме шанс да дадем своя принос за обществото.

Подкрепа на Европейската инициатива за равен достъп до здравеопазване за всички граждани на ЕС чрез създаването
на партньорство, обединяващо всички заинтересовани страни.

Пациентско участие

по-здрава Европа

Ние, пациентите, като ползватели на здравните услуги, трябва да сме включени в създаването на по-ефективно здравеопазване, както и в проучванията за нови и
по-добри терапевтични методи. Пълноправното включване на пациенти в проучвания ще осигури създаването на терапии, които ще имат наистина ефективен резултат.
Интегрираното здравеопазване, фокусирано върху пациента, ще доведе до по-добър живот за нас и за тези, които се грижат за нас, както и до по-рентабилна,
справедлива и устойчива здравна система за всички – една по-здрава Европа.

Създаване на ясна процедура за включване на пациентите в цялостния процес на разработване на здравни политики
на проучване, през целия цикъл на иновативни терапии.
Гарантиране, че правата на пациентите ще бъдат неделима част от приоритетите на следващия здравен комисар.
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