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PACIJENT    SUDJELOVANJE

MIŠLJENJE PACIJENATA JE BITNO
Mi, pacijenti raznih dobi i bolesti, svakodnevno živimo sa svojom bolešću i redovito koristimo zdravstvene službe. Mi imamo jedinstven pogled na zdravlje. Mi smo stručnjaci što za nas funkcionira a što 

ne. Stoga, mi možemo savjetovati donosioce odluka kako ponuditi kvalitetnu njegu koja je istodobno i novčano isplativa.

UKLJUČE PACIJENTE ZAJEDNO I PROAKTIVNO KROZ ORGANIZACIJE PACIJENATA U DONOŠENJU POLITIKA 
KAKO BI OSIGURALI DA SVE POLITIKE I PRAKSA ODRAŽAVAJU STVARNE POTREBE, PRIPRITETE I  MOGUĆNOSTI 
PACIJENATA.

OSNAŽENI PACIJENTI SU NEZAMJENLJIVI ZA DRUŠTVO
Mi želimo biti puni partneri u upravljanju našim stanjem s obzirom na naše osobne mogućnosti i situaciju. Kako bi to mogli ostvariti, mi trebamo biti osnaženi. Osnaživanje počinje s visokokvalitetno 

strukturiranom informacijom i zdravstvenom pismenošću kako bi nam omogućila donošenje informiranih odluka o našem liječenju i njezi.

Osnaženi pacijenti su dobri za zdravstveni sustav. Mi preuzimamo odgovornost za našu njegu u jednakoj mjeri kao i zdravstveni profesionalci. Mi također poduzimamo preventivne mjere, ranije 

tražimo dijagnozu te pristajemo na liječenje, što sve može smanjiti troškove zdravstvenog sustava dugoročno.

USVOJE EU STRATEGIJU O OJAČAVANJU PACIJENATA, UKLJUČUJUĆI PLAN DJELOVANJA O ZDRAVSTVENOJ 
PISMENOSTI I VISOKOKVALITETNOJ INFORMIRANOSTI PACIJENATA O SVIM VIDOVIMA NAŠE ZAŠTITE

RUŠENJE GRANICA DOSTUPNOSTI
Dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite je temeljno pravo građanja EU. Međutim, još uvijek nije stvarnost mnogih od nas – čemu je doprinijela i ekonomska situacija. Dostupnost znači mogućnost 

liječenja, ali također i mogućnost da si to isto liječenje priuštimo. Dostupnost, također, znači i nepostojanje diskriminacije. Svi pacijenti u EU zaslužuju nepristran pristup zdravstvenoj zaštiti.

Rušenje nejednakosti u zdravstvenoj zaštiti je dobro i za zdravstveni sustav. Ako ne dobijemo njegu koju trebamo na vrijeme, povećava se vjerovatnoća razvijanja ozbiljnijih bolesti koje će smanjiti 

našu mogućnost življenja punog i ispunjenog života, te na taj način povećati zdravstveni, društveni i ekonomski trošak. Svi mi zaslužujemo doprinositi društvu.

PODRŽE EU INICIJATIVU O RAVNOPRAVNOJ DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA SVE GRAĐANE EUROPE 
KROZ PLATFORMU SVIH INTERESNIH GRUPA.

UKLJUČIVANJE PACIJENTA      ZDRAVIJA EUROPA
Mi pacijenti, kao korisnici zdravstvene zaštite, trebamo biti uključeni u oblikovanje učinkovite zdravstvene njege te u istraživanju kako bi se ustanovili bolji i učinkovitiji načini liječenja. Značajno 

uključivanje pacijenata u istraživanja vodi mjerama liječenja koje će predstavljati stvarni napredak na tom polju. Integrirana zdravstvena zaštita usmjerena pacijentu vodi boljoj kvaliteti života kako 

nas, tako i naših njegovatelja, kao i isplativijem, nepristranom i održivom zdravstvenom sustavu za sve.  Drugim riječima, zdravijoj Europi.

RAZVIJU JASAN OKVIR ZA UKLJUČENJE PACIJENATA U CJELOKUPAN SPEKTAR ZDRAVSTVENOG ISTRAŽIVANJA, 
KROZ CIJELI KRUG INOVACIJSKOG LANCA.

OMOGUĆE DA PRAVA PACIJENATA BUDU DIO INTERESA SLJEDEĆEG POVJERENIKA ZA ZDRAVLJE
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