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 PENTRU O EUROPĂ MAI SĂNĂTOASĂ

PACIENȚI       PARTICIPARE 

PĂREREA PACIENȚILOR CONTEAZĂ
Noi, pacienţi de toate vârstele şi cu stări diferite de sănătate, trăim zi de zi cu boli cronice și apelăm periodic la serviciile de sănătate. Ca urmare,  avem o perspectivă unică asupra sistemului de sănătate: 

suntem cei care știu cel mai bine ce funcţionează pentru noi și ce nu. De aceea suntem în măsură să îndrumăm sistemul de sănătate  în legătură cu cel mai bun mod în care se pot oferi servicii de bună 

calitate, darși eficiente din punct de vedere al costului.

IMPLICE PACIENȚII ÎN MOD COLECTIV ŞI PRO-ACTIV, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZAȚIILOR DE PACIENȚI, 
ÎN LUAREA DECIZIILOR ASUPRA POLITICILOR DE SĂNĂTATE PENTRU A SE ASIGURA CĂ ACESTEA REFLECTĂ 
ADEVĂRATELE NEVOI ALE PACIENȚILOR, PRECUM ȘI OPȚIUNILE ȘI CAPACITĂŢILE LOR.

PARTICIPAREA ACTIVĂ A PACIENŢILOR REPREZINTĂ UN AVANTAJ PENTRU SOCIETATE

Vrem să fim parteneri cu drepturi egale în gestionarea propriei stări de sănătate în funcţie de capacităţile noastre şi de situaţia curentă.  Înainte de toate însă avem nevoie să ne dezvoltăm competenţele. 

Aceasta  începe prin accesul la informaţie de bună calitate și educaţie pentru sănătate, care ne vor da posibilitatea să facem alegeri informate privind îngrijirile de sănătate.  Pacienţii responsabilizaţi 

reprezintă o valoare pentru sistemele de sănătate.  Ne asumăm responsabilitatea pentru îngrijirea noastră în parteneriat  cu profesioniștii din sănătate. 

Ne angajăm să adoptăm măsuri preventive, să solicităm diagnosticare precoce şi să  aderăm la tratament, ştiind că toate pot reduce costurile din sistemul de sănătate pe termen lung.

ADOPTE O STRATEGIE EUROPEANĂ DE RESPONSABILIZARE ŞI PARTICIPARE ACTIVĂ A PACIENȚILOR, CARE 
SĂ INCLUDĂ UN PLAN DE ACȚIUNE REFERITOR LA EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI ACCESUL LA INFORMAŢIE 
DE CALITATE PRIVIND TOATE ASPECTELE ÎNGRIJIRILOR NOASTRE DE SĂNĂTATE.

ELIMINAREA BARIERELOR DE ACCESS
Accesul la îngrijirile de sănătate de calitate este unul din drepturile fundamentale ale cetăţenilor din Uniunea Europeană.  Cu toate acestea, pentru mulţi dintre noi adesea acesta nu este o realitate –  

situaţie agravată de criza economică.  Acces înseamnă ca tratamentul să fie disponibil, dar și să fie accesibil din punct de vedere financiar. Acces înseamnă, de asemenea,  non-discriminare. 

Toţi pacienţii din Uniunea Europeană merită access echitabil la îngrijirile de sănătate. Reducerea inegalităţilor privind accesul are efecte pozitive și asupra sistemelor de sănătate. Dacă nu primim  

îngrijirea de care avem nevoie atunci când avem nevoie, suntem în pericol ca bolile de care suferim să se agraveze, reducându-ne capacitatea de a duce o viaţă împlinită, și crescând costurile sociale, 

economice și de tratament. Cu toţii merităm șansa de a ne aduce contribuţia în societate. 

SUSȚINĂ O INIŢIATIVĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE PRIVIND ACCESUL EGAL LA ÎNGRIJIRILE DE SĂNĂTATE 
PENTRU TOŢI CETĂŢENII EUROPENI  ÎN CADRUL  UNEI PLATFORME A TUTUROR PĂRŢILOR INTERESATE.

IMPLICAREA PACIENȚILOR        O EUROPĂ MAI SĂNĂTOASĂ
Noi pacienţii, ca utilizatori ai serviciilor de sănătate, trebuie să fim implicaţi în elaborarea unor sisteme de sănătate mai eficace, precum și în cercetare pentru a furniza tratamente noi și mai bune. 

Implicarea pacienţilor de o manieră semnificativă în cercetare va aduce o valoare adăugată tratamentelor. Sistemele de sănătate integrate, centrate pe pacient, vor duce la o mai bună calitate a 

vieţii pentru noi şi cei care ne îngrijesc zilnic, precum și la sisteme de sănătate mai eficiente și durabile pentru toţi. Cu alte cuvine, la o Europă mai sănătoasă. 

DEZVOLTE UN CADRU CLAR PENTRU IMPLICAREA PACIENȚILOR ÎN TOT SPECTRUL CERCETĂRII DIN SĂNĂTATE, 
PE PARCURSUL ÎNTREGULUI CICLU AL LANȚULUI INOVĂRII.

SE ASIGURE CĂ DREPTURILE PACIENŢILOR FAC PARTE DIN PORTOFOLIUL VIITORULUI COMISAR AL SĂNĂTĂŢII.
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