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NAŠ GLAS  

ZA BOLJ ZDRAVO EVROPO

VKLJUČENOST      PACIENTOV  

MNENJE PACIENTOV ŠTEJE
Mi, pacienti vseh starosti in pogojev, vsak dan živimo s svojimi kroničnimi boleznimi in redno uporabljamo zdravstvene storitve. Na zdravstveno oskrbo imamo 
edinstven pogled. Smo strokovnjaki za to, kaj je za nas dobro in kaj ne. Zato lahko vodimo odločevalce pri tem, kako ponuditi kakovostno oskrbo, ki je hkrati 
tudi stroškovno učinkovita.

PACIENTE KOLEKTIVNO IN PROAKTIVNO VKLJUČITE V SPREJEMANJE ODLOČITEV PREK ORGANIZACIJ ZA PACIENTE 
IN ZAGOTOVITE, DA VSE POLITIKE IN PRAKSE ODSEVAJO RESNIČNE POTREBE, IZBIRE IN ZMOŽNOSTI PACIENTOV.

OPOLNOMOČENI PACIENTI ZA DRUŽBO PREDSTAVLJAJO VREDNOST
Radi bi bili enakovredni partnerji pri upravljanju naših pogojev glede na naše individualne potrebe in okoliščine. Za to nam je treba dati moč. Opolnomočenje se začne z 
visokokakovostnimi informacijami po meri in zdravstveno pismenostjo, ki nam bo omogočila sprejemati ozaveščene odločitve o našem zdravljenju in oskrbi. 
Opolnomočeni pacienti so dobri za zdravstvene sisteme. Za svojo oskrbo sprejemamo odgovornost v enakovrednem partnerstvu z zdravstvenimi profesionalci. 
Izvajamo tudi preventivne ukrepe, prosimo za zgodnje diagnoze in se držimo predpisanega zdravljenja, kar lahko na dolgi rok zmanjša stroške zdravstvene oskrbe. 

SPREJMITE STRATEGIJO EU GLEDE OPOLNOMOČENJA PACIENTOV, VKLJUČNO Z AKCIJSKIM NAČRTOM ZA 
PACIENTE O ZDRAVSTVENI PISMENOSTI IN VISOKOKAKOVOSTNIH INFORMACIJAH O VSEH VIDIKIH NAŠE OSKRBE.

ODPRAVLJANJE OVIR ZA DOSTOP
Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna pravica državljanov EU. Kljub temu za veliko od nas to še vedno ni 
resničnost – to pa je položaj, ki ga je gospodarska kriza še poslabšala. Dostop pomenirazpoložljivost zdravljenja, vendar tudi 
njegovocenovno dostopnost. Dostop pomeni tudi nediskriminacijo. Vsi pacienti v EU si zaslužijo enak dostop do oskrbe. 
Odpravljanje neenakosti v zdravstvu je dobro tudi za zdravstvene sisteme. Če ustrezne zdravstvene oskrbe ne dobimo pravočasno, lahko težje zbolimo, kar zmanjšuje 
naše možnosti, da živimo polno in produktivno življenje ter povečuje zdravstvene, socialne in ekonomske stroške. Vsi si zaslužimo priložnost, da prispevamo k družbi. 

PODPRITE  POBUDO EU GLEDE ENAKEGA DOSTOPA DO ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA VSE EVROPSKE DRŽAVLJANE 
PREK PLATFORME VEČ DELEŽNIKOV.

VKLJUČENOST PACIENTOV      BOLJ ZDRAVA EVROPA
Mi, pacienti, moramo biti kot uporabniki zdravstvene oskrbevključeni v oblikovanje učinkovitejše zdravstvene oskrbe in raziskave, ki bodo pripeljale do novega in boljšega zdravljenja.  
Resna vključenost pacientov v raziskave bo pripeljala do zdravljenj, ki bodo predstavljala resnično vrednost. Zdravstvena oskrba, integrirana in osredotočena 
na pacienta, bo vodila do boljše kakovosti življenja za nas in naše skrbnike ter do stroškovno učinkovitejšega, enakovrednejšega in vzdržnejšega zdravstvenega 
sistema za vse. Z drugimi besedami, do bolj zdrave Evrope. 

USTVARITE JASEN OKVIR ZA VKLJUČENOST PACIENTOV V CELOTEN SPEKTER RAZISKAV V ZDRAVSTVU IN 
CELOTEN CIKEL INOVACIJSKE VERIGE.

ZAGOTOVITE, DA BODO PRAVICE PACIENTOV DEL NASLEDNJEGA PORTFELJA KOMISARJA ZA ZDRAVJE.
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