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EGéSZSéGESEBB EURÓPáéRT

BETEGEk         RéSZvéTEl   

SZáMíT A BETEGEk vélEMényE
Mi, különböző korú és állapotú betegek nap, mint nap együtt élünk krónikus betegségeinkkel és rendszeresen igénybe vesszük az egészségügyi ellátórendszert. Különleges nézőpontból látunk rá az 

egészségügyi ellátásra. Tudjuk mi működik számunkra, és mi nem. Ezért abban tudjuk a döntéshozók munkáját segíteni, hogy hogyan is lehetne magasszintű ellátást biztosítani, ami költséghatékony is.

A bETEgEK éRdEKKéPVISELETI SZERVEZETEIN KERESZTüL A bETEgEKET PROAKTíV éS KOLLEKTíV MÓdON VONjÁK bE A  
döNTéShOZATALI fOLYAMATOKbA ANNAK éRdEKébEN, hOgY VALAMENNYI, A bETEgEKKEL KAPcSOLATOS SZAKPOLITIKA éS gYA-
KORLAT hűEN TüKRöZZE VALÓS SZüKSégLETEIKET, PREfERENcIÁIKAT éS KéPESSégEIKET.

JoGokkAl éS TUdáSSAl FElRUháZoTT BETEGEk A TáRSAdAloM hASZnáRA válnAk
Teljes értékű partnerek kívánunk lenni egyéni képességeink és helyzetünknek megfelelő állapotunk kezelésében. Ennek eléréséhez szükségünk van arra, hogy különböző képességekkel, tudással 

legyünk felruházva. Ez a felvértezettség egyénre szabott, megbízható információra és egészségügyi ismeretekre épül, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megalapozott döntéseket tudjunk hozni 

saját kezelésünket illetően. A tudással és jogokkal felruházott betegek hasznára vannak az egészségügyi rendszernek. Az egészségügyi dolgozók egyenrangú partnereként felelősséget vállalunk 

kezelésünkért. Megelőző intézkedésekkel, korai diagnózissal, a gyógykezeléshez történő ragaszkodással csökkentjük a hosszú távú egészségügyi költségeket.

fOgAdjANAK EL bETEgEK fELVéRTEZéSéRőL SZÓLÓ EU-STRATégIÁT, bELEéRTVE EgY KEZELéSüNK MINdEN VONATKOZÁSÁVAL 
KAPcSOLATOS EgéSZSégügYI ISMERETEKRőL éS MAgAS SZíNVONALú INfORMÁcIÓKRÓL SZÓLÓ EgéSZSégügYI AKcIÓTERVET.

oMolJAnAk lE A hoZZáFéRéSI AkAdályok
A minőségi egészségügyi ellátás alapvető uniós állampolgári jog. Jelen pillanatban ez mégsem biztosított sokunk számára – és a helyzet csak romlott a gazdasági válság hatására. Az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés a kezelések elérhetőségét, megfizethetőségét és ezeken felül diszkrimináció-mentességet jelent. Az Európai Unióban minden betegnek joga van a méltányos és igazságos egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez. 

Az egyenlőtlenségek megszüntetése szintén hasznára van az egész egészségügyi ellátórendszernek. Ha nem kapjuk meg időben a számunkra szükséges ellátást, sokkal súlyosabb szövődmény is kialakulhat, 

csökkentve a lehetőségünket a teljes és produktív életre, és továbbnövelve az egészségügyi, gazdasági és szociális költségeket. Mindannyian meg kell kapjuk az esélyt arra, hogy tehessünk valamit társadalmunkért.

TÁMOgASSÁK AZON, TöbbSZEREPLőS EgYEZTETéSEN ALAPULÓ UNIÓS KEZdEMéNYEZéST, MELYNEK céLjA, hOgY MINdEN EU-S 

ÁLLAMPOLgÁR SZÁMÁRA bIZTOSíTVA LEgYEN AZ EgéSZSégügYI RENdSZERhEZ TöRTéNő MéLTÁNYOS éS IgAZSÁgOS hOZZÁféRéS.

BETEGEk BEvonáSA      EGéSZSéGESEBB EURÓPA
Mi, betegek, az egészségügyi ellátást igénybe vevők be kell, hogy legyünk vonva a hatékonyabb egészségügyi rendszer kialakításába és új, jobb kezelések nyújtásának kutatásába. A betegek kutatásba 

történő, jelentős mértékű bevonása valódi hasznossággal bíró kezelési módszerekhez fog vezetni. A betegközpontú, integrált egészségügyi ellátás a betegeknek és az egészségügyben dolgozóknak 

egy jobb életminőséget hoz, továbbá egy mindnyájunk számára költséghatékonyabb, méltányosabb és fenntarthatóbb egészségügyi rendszert eredményez. 

dOLgOZZANAK KI EgY OLYAN, A bETEgEK EgéSZSégügYI KUTATÁSOKbA TöRTéNő bEVONÁSÁRA VONATKOZÓ 
KERETSTRATégIÁT, MELY ÁTfEdI AZ INNOVÁcIÓS LÁNc VALAMENNYI SZEgMENSéT.

EMELjéK bE A bETEgjOgOKAT A KöVETKEZő EgéSZSégügYI bIZTOS hATÁSKöRébE.
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