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PACJENCI     ZAANGAŻOWANIE 

OPINIE PANCJENTÓW MAJĄ ISTOTNE ZNACZENIE
My, pacjenci w każdym wieku i w różnym stanie zdrowia, żyjemy z naszymi chronicznymi chorobami na codzień i regularnie korzystamy z usług sektora zdrowotnego.  Zwracamy szczególną uwagę 

na kwestie opieki zdrowotnej. Doskonale orientujemy się, co nam pomaga, co zaś nie. Możemy więc doradzić decydentom, w jaki sposób zaoferować pacjentom opiekę zdrowotną wysokiej jakości 

i w opłacalnej cenie.

ZAANGAŻUJCIE PROAKTYWNIE PACJENTÓW POPRZEZ ICH ORGANIZACJE PACJENCKIE - W PROCES 
PODEJMOWANIA DECYZJI TAK, BY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE USTAWODAWSTWO I PRAKTYKA ODZWIERCIEDLAJĄ 
PRAWDZIWE POTRZEBY, PREFERENCJE I MOŻLIWOŚCI PACJENTÓW.

ŚWIADOMI PACJENCI SĄ ATUTEM SPOŁECZEŃSTWA
Chcemy być partnerami w zarządzaniu naszym stanem zdrowia zgodnie z naszymi możliwościami i indywidualną sytuacją. Musimy mieć możliwość, by się takimi partnerami stać. Pierwszym krokiem w 

tym kierunku powinien być dostęp do sprawadzonych i wiarygodnych informacji, co pozwoliłyby nam podejmować świadome decyzje o naszym leczeniu i kwestiach dotyczących naszej opieki.

Świadomi pacjenci są dobrodziejstwem dla systemu opieki zdrowotnej. Pragniemy, w związku z tym, ponosić odpowiedzialność za opiekę nad nami samymi na równi z lekarzami. Stosujemy się do 

zaleceń medycyny prewencyjnej, staramy się o postawienie wczesnej diagnozy i konsekwentnie realizujemy plan leczenia, co pozwala zredukować jego koszty w długofalowej perspektywie. 

ZAADAPTUJCIE STRATEGIĘ UE MAJĄCĄ NA CELU WZMACNIANIE ŚWIADOMOŚCI I ZAANGAŻOWANIA 
PACJENTÓW, POPRZEZ RELIAZACJĘ PROGRAMÓW W ZAKRESIE EDUKACJI I POSZERZENIA DOSTĘPU DO 
INFORMACJI DLA PACJENTÓW WE WSZYSTKICH ASPEKTACH OPIEKI NAD NIMI.

ZNOSZENIE BARIER W DOSTĘPIE DO LECZENIA
Dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem obywateli Unii Europejskiej (UE). Nie jest to jednak standardem dla wielu z nas – sytuacja ta dodatkowo pogorszyła się 

w następstwie kryzysu gospodarczego. Dostęp oznacza dostępność leczenia, jak również jego rozsądny koszt. Dostęp oznacza brak dyskryminacji. Wszyscy pacjenci w UE zasługują na równy 

dostęp do opieki i pomocy. Niwelowanie nierówności w tym zakresie ma również pozytywny wpływ na poszczególne systemy opieki zdrowotnej. Jeżeli nie otrzymamy na czas pomocy, której  

potrzebujemy, możemy nabawić się poważnych schorzeń, zmniejszających naszą zdolność do pełnego i produktywnego życia, jak również zwiększających koszty zdrowotne, społeczne i finansowe. 

Wszyscy zasługujemy na to, by osobiście wnieść  wkład w rozwój społeczeństwa. 

POPRZYJCIE INICJATYWĘ UE DOTYCZĄCĄ RÓWNEGO DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA  
WSZYSTKICH OBYWATELI UE, POPRZEZ POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ REPREZENTUJĄCEJ WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH.

ZAANGAŻOWANIE PACJENTA
My, pacjenci, użytkownicy systemów opieki zdrowotnej, musimy być zaangażowani w tworzenie bardziej efektywnej opieki zdrowotnej oraz w badania nad nowymi i lepszymi sposobami leczenia. 

Znaczące zaangażowanie pacjentów w badania będzie prowadziło do wdrażania sposobów leczenia, które naprawdę będą skuteczne. Zintegrowana opieka zdrowotna zbudowana wokół potrzeb 

pacjenta będzie prowadziła do polepszenia jakości życia, rozwoju kariery oraz do stworzenia bardziej efektywnego, egalitarnego i zrównoważonego sektora zdrowia dla nas wszystkich. Innymi słowy, 

będzie prowadziła do zdrowszej Europy. 

STWÓRZCIE KLAROWNE RAMY DLA KWESTII ZAANGAŻOWANIA PACJENTA NA WSZYSTKICH ETAPACH BADAŃ 
MEDYCZNYCH, A TAKŻE PRZEZ CAŁY CYKL REZALIZACJI INNOWACYJNYCH SPOSOBÓW LECZENIA.

ZAGWARANTUJCIE WŁĄCZENIE PRAW PACJENTÓW NA LISTĘ PRIORYTETÓW DLA NASTĘPNEGO KOMISARZA 
UE DS. ZDROWIA.

Przy wsparciu Federacji Pacjentów Polskich


