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Mes, įvairaus amžiaus ir sveikatos būklės pacientai, kasdien gyvename sirgdami lėtinėmis ligomis, todėl nuolat naudojamės sveikatos apsaugos paslaugomis. Turime unikalų požiūrį į
sveikatos priežiūrą. Esame ekspertai ir žinome, kas veikia teigiamai ir kas yra neefektyvu, tad galime rekomenduoti politikos sprendimų priėmėjams, kaip tobulinti sveikatos priežiūros
sistemą, kuri būtų ekonomiškai naudinga.

SUDARYTI GALIMYBĘ AKTYVIAI ĮSITRAUKTI PACIENTAMS, T.Y. ĮTRAUKTI PACIENTŲ ORGANIZACIJAS IR
SUDARYTI JOMS GALIMYBĘ DOMĖTIS POLITIKOS SPRENDIMAIS, TAIP UŽTIKRINTI, KAD VISA POLITIKA IR
PRAKTIKA ATSPINDĖTŲ REALIUS PACIENTŲ POREIKIUS, PAGEIDAVIMUS IR GALIMYBES.

GALIŲ TURINTYS PACIENTAI YRA VISUOMENĖS TURTAS
Mes, priklausomai nuo kiekvieno individualaus jėgų ir padėties, norime būti visapusiški partneriai valdant mūsų pačių sveikatos priežiūrą. Privalome gauti įgaliojimus. O galių suteikimas prasideda nuo
aukštos kokybės informacijos ir žinių apie sveikatą turėjimo. Turėdami informacijos, galėtume, ja remdamiesi, priimti sprendimus dėl savo pačių gydymo ir priežiūros.
Galių turintys pacientai yra didelė pagalba sveikatos priežiūros sistemai. Mes siekiame prisiimti atsakomybę už savo priežiūrą, tuo pačiu metu lygiavertiškai bendradarbiauti su sveikatos priežiūros profesionalais. Mes taip pat noriai siekiame imtis visų galimų prevencinių priemonių ir nedelsdami kreiptis dėl ankstyvos sveikatos diagnozės bei laikytis paskirto gydymo, kuris sumažina ilgalaikes sveikatos
priežiūros išlaidas.

ĮGYVENDINTI EUROPOS SĄJUNGOS STRATEGIJĄ DĖL GALIŲ PACIENTAMS SUTEIKIMO, ĮSKAITANT VEIKSMŲ
PLANĄ DĖL SVEIKATOS RAŠTINGUMO IR AUKŠTOS KOKYBĖS INFORMACIJOS JIEMS SUTEIKIMO APIE VISUS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ASPEKTUS.

NELYGYBĖS IR KLIŪČIŲ NAIKINIMAS
Prieinamumas prie kokybiškos sveikatos priežiūros yra viena pagrindinių Europos Sąjungos piliečių teisių. Tačiau jis dar netapo daugelio iš mūsų realybe, ir ši situacija dar labiau pablogėjo per
ekonomikos krizę. Prieinamumas reiškia ne tik gydymo prieinamumą, bet ir jo įperkamumą. Prieinamumas taip pat reiškia, kad nėra jokios diskriminacijos. Visi Europos Sąjungos pacientai turi turėti
lygias teises į sveikatos priežiūros prieinamumą.
Sveikatos prieinamumo nelygybės naikinimas taip pat naudingas visai sveikatos priežiūros sistemai. Jei mes negauname tinkamos priežiūros reikiamu laiku, mums gali paūmėti liga, o tai sumažina mūsų
gebėjimą gyventi pilnavertį ir produktyvų gyvenimą bei didina sveikatos apsaugos, socialines ir ekonomines sąnaudas. Mes to nenorime. Mes siekiame prisidėti prie visuomenės gerovės.

PAREMTI EUROPOS SĄJUNGOS INICIATYVĄ DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ NAUDOTIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOMIS VISIEMS EUROPOS PILIEČIAMS PER ĮVAIRIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ FORUMUS.

PACIENTŲ DALYVAVIMAS

SVEIKESNĖ EUROPA

Mes, pacientai, sveikatos priežiūros sistemos dalyviai, siekdami naujesnių ir geresnių gydymo priemonių, norime dalyvauti kuriant efektyvesnes sistemas ir atliekant mokslinius tyrimus. Prasmingas
pacientų įtraukimas į mokslinių tyrimų procesus suteiktų realią vertę gydymui. Į pacientą orientuota, integruota sveikatos priežiūros sistema lemtų geresnę gyvenimo kokybę mums ir mūsų priežiūros
globėjams bei būtų ekonomiškai efektyvesnė, teisingesnė ir tvaresnė visiems. Kitaip tariant, visa Europa būtų sveikesnė.

SUKURTI AIŠKIĄ STRUKTŪRĄ, KURI LEISTŲ PACIENTAMS DALYVAUTI VISAME SVEIKATOS TYRIMŲ SPEKTRE,
VISAME INOVACIJŲ GRANDINĖS CIKLE.
UŽTIKRINTI, KAD PACIENTŲ TEISĖS BŪTŲ KITO SVEIKATOS KOMISARO VEIKLOS PORTFELYJE.
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